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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Основаването на държавни архиви в България е свързано с издаването на Указ № 515
на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавния
архивен фонд (ДАФ) на Народна република България. В него са определени основните
принципи за централизирано държавно организиране на архивното дело – обхватът на
ДАФ, системата и организацията на държавните и учрежденските архиви,
взаимоотношенията между тях, редът за работа с документите, сроковете за тяхното
съхранение. На основа на указа е създадено Архивно управление към Министерството на
вътрешните работи.
С Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 април 1952 г. са
регламентирани организацията, функциите и профилът на държавните архиви. През същата
година към Архивното управление са изградени Централен държавен исторически архив,
Централен държавен архив на Народна република България и териториални държавни
архиви в 12-те окръжни центрове. След промяната на административно-териториалното
устройство на страната в периода 1959–1963 г. се организират държавни архиви и в
новосъздадените 15 окръга. В периода 1961–1992 г. териториалните архиви са на пряко
подчинение на окръжните и общинските народни съвети. През 1974 г. е създаден трети
централен архив – Централен държавен технически архив.
Архивната институция на няколко пъти променя наименованието и ведомствената си
подчиненост. През 1961 г. преминава от системата на МВР към Министерството на
просветата и културата, а в следващите години последователно към Комитета за изкуство и
култура (1963 г.), Министерството на информацията и съобщенията (1971 г.) и
Министерския съвет (1976 г.). От 1971 г. Архивният отдел е преименуван на Централно
управление на архивите, а от 1977 г. е Главно управление на архивите.
Нов етап в усъвършенстване на организацията, управлението и дейността на
държавните архиви се поставя с влизането в сила през 1974 г. Закон за Държавния архивен
фонд и правилника за неговото приложение. С тези нормативни актове се определят поточно задачите и компетенциите на държавните архиви и се лигитимира тяхното
съществуване, определя се състава Държавния архивен фонд и се регламентира
отговорността на фондообразувателите по опазването на документите в институциите и
организациите.
Приетият през 2007 г. Закон за Националния архивен фонд определя днешния статут и
наименование на институцията – Държавна агенция „Архиви“ (ДАА). Агенцията провежда
държавната политика в областта на подбора, комплектуването, регистрирането,
обработването, опазването, съхраняването и използването на документите от Националния
архивен фонд (НАФ), както и в областта на развитието и усъвършенстването на архивното
дело. НАФ е исторически формирала се и постоянно попълваща се съвкупност от ценни
документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото. Той се попълва с
определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и
общинските институции, с ценните документи на политически партии, юридически лица с
нестопанска цел и търговски дружества. Важни източници за комплектуване са и
документите на значими за обществото личности, както и документите за историята на
България, получени от чуждестранни архиви, други институции, българи и български
организации в чужбина. Обогатяването на НАФ с ценни документи е от приоритетно
значение за Агенцията в дългосрочен план и е една от най-важните дейности,
осъществявана от държавните архиви.
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ДАА е пряко подчинена на Министерския съвет и изпълнява правителствената
програма „Национален архивен фонд“, политика „В областта на архивното дело“. Ръководи
се и се представлява от председател. При осъществяването на своите функции
председателят се подпомага от заместник-председател. Специализираната администрация е
организирана в една главна дирекция и четири дирекции. Главна дирекция „Архивна
политика“ има шест дирекции „Регионален държавен архив“ (РДА) със седалища в Бургас,
Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и София с отдели „Държавен архив“ (ДА) към
тях. Четирите дирекции са: „Публичност на архивите“; „Дигитализация, реставрация,
консервация и микрофилмиране“ (ДРКМ); „Централен държавен архив“ (ЦДА) и
„Държавен военноисторически архив“ (ДВИА) със седалище във Велико Търново. Общата
администрация на Агенцията е включена в дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско обслужване“ (АПФСО). Агенцията е второстепенен разпоредител с
бюджет към Министерския съвет.
Общата численост на персонала на ДАА, считано от 11.08.2015 г., е 384 щатни
бройки по служебни и трудови правоотношения и е разпределена в следната
организационна структура:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Инспекторат
Заместникпредседатели

Финансов контрольор
Главен секретар

Дирекция
„Административноправно ифинансовостопанско обслужване“

Главна
дирекция
„Архивна
политика“

Дирекция
„Публичност
на архивите“

Дирекция

Дирекция

Дирекция

„Регионален
държавен архив“
Бургас

„Регионален
държавен архив“
Варна

„Регионален
държавен архив“
Велико Търново







Отдел „Държавен
архив“–Бургас
Отдел „Държавен
архив“ – Сливен
Отдел „Държавен
архив“ – Стара
Загора
Отдел „Държавен
архив“ – Ямбол






Отдел „Държавен
архив“–Варна
Отдел „Държавен
архив“ – Добрич
Отдел „Държавен
архив“– Шумен
Отдел „Държавен
архив“ –
Търговище








Отдел „Държавен
архив“– Велико
Търново
Отдел „Държавен
архив“– Габрово
Отдел „Държавен
архив“– Русе
Отдел „Държавен
архив“– Разград
Отдел „Държавен
архив“– Силистра

Дирекция
„Централен
държавен
архив“

Дирекция
„Дигитализация,
реставрация,
консервацияи
микрофилмиране“

Дирекция
„Държавен
военноисторически архив“
Велико Търново

Дирекция

Дирекция

Дирекция

„Регионален
държавен архив“
Монтана

„Регионален
държавен архив“
Пловдив

„Регионален
държавен архив“
София







Отдел „Държавен
архив“– Видин
Отдел „Държавен
архив“ – Враца
Отдел „Държавен
архив“– Монтана
Отдел „Държавен
архив“– Ловеч
Отдел „Държавен
архив“ – Плевен








Отдел „Държавен
архив“–Пловдив
Отдел „Държавен
архив“–
Пазарджик
Отдел „Държавен
архив“– Смолян
Отдел „Държавен
архив“– Кърджали
Отдел „Държавен
архив“– Хасково







Отдел „Държавен
архив“– София
Отдел „Държавен
архив“ – Перник
Отдел „Държавен
архив“–
Благоевград
Отдел „Държавен
архив“–
Кюстендил

* Устройствен правилник на Държавна агенция „Архиви“, ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., в сила от
11.08.2015 г.
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Дейността на Агенцията е приоритизирана и отразена в Стратегията за периода
2016-2020 г. и формулираните в нея стратегически цели:

В Стратегията на ДАА са определени също и мисията, областта на политиката, както
и визията на институцията:
 МИСИЯ
ДАА осъществява в национален мащаб държавната политика по управлението на
документите с историческо значение от момента на създаването им, тяхното комплектуване
в държавните архиви, съхранението, опазването и осигуряването на широк обществен
достъп до тях като част от културното наследство на нацията.
 ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА
Агенцията осъществява своята дейност съобразно своите компетенции в следните
области:
1. Контрол върху спазването на ЗНАФ от публичните администрации и организации
относно обработката и предаването на архивите им за съхранение в държавните архиви и
методическа помощ в тези области;
2. Комплектуване на документи;
3. Опазване и съхранение на приетите архивни документи чрез осигуряване на
подходящи условия за съхранението им, реставрация и консервация и изготвяне на
застрахователни и дигитални копия на уникалните, особено ценните и най-често
използваните документи;
4. Осигуряване на достъп до съхраняваните архивни документи, техни копия и
справочни данни на всички граждани и институции;
5. Популяризиране на архивните документи и архивите;
6. Сътрудничество с международни архивни институции и организации.
С оглед на задачите и задълженията, произтичащи от Закона за НАФ, чрез
централните и регионалните си структури Агенцията:
 контролира и оказва методическа помощ на институциите и организациите по
спазване на правилата за архивиране и съхранение на документите, следи за правилната им
обработка с цел предаване в държавен архив или унищожаване;
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 съхранява, опазва и предоставя за използване архивни документи;
 поддържа системата на научно-справочния апарат (НСА) и осигурява достъп до
него, включително и онлайн, чрез Информационната система на държавните архиви
(ИСДА);
 попълва Дигитален архив с база от дигитални копия на архивни документи и
осигурява онлайн достъп до нея чрез ИСДА;
 извършва реставрация и консервация на архивни документи;
 популяризира архивни документи чрез съвкупност от информационни,
комуникационни, обучителни и други дейности;
 попълва Застрахователен фонд (ЗФ) с микрофилмови копия на уникалните и особено
ценните документи;
 предоставя архивна информация и услуги, свързани със съхраняваните архивни
документи, на граждани и институции;
 поддържа Регистър на НАФ (НЕРА) в електронен формат;
 развива архивната методика и практика;
 участва в Международния съвет на архивите, европейските архивни организации и
осъществява двустранно сътрудничество с архивни институции и организации в чужбина.
 ВИЗИЯ
ДАА ще продължава да се развива като съвременна ефективна институция за опазване
на документалното наследство на нацията в услуга на обществото и в полза на доброто
управление при спазване на върховенството на законите. ДАА ще основава развитието си
на разширяване на използването на информационни и комуникационни технологии при
прилагането на утвърдени съвременни национални и международни стандарти, изисквания
и добри практики в основните си области на дейност. Важен аспект от развитието на
институцията ще е утвърждаването на авторитета й в международен план чрез активно
участие в специализирани професионални дългосрочни инициативи.
ДАА се стреми към високо обществено доверие, основано на следните принципи и
ценности:
Законност, равнопоставеност, справедливост;
Отговорност, честност, прозрачност;
Мотивираност и компетентност;
Ефективност, ефикасност, достъпност, надеждност.





В изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.,
Пътната карта за нейното изпълнение и Закона за администрацията (чл. 64, ДВ 85 от 2017
г.), ДАА получи писмо (вх. № 33-00-27/ 08.10.2018 г.) от Института за публична
администрация (ИПА) с предложение за внедряване на CAF. В отговор, с писмо (изх. № 3300-27/19.10.2018 г.) Агенцията е заявила намерение за въвеждане на европейския модел за
управление на качеството. В резултат от това, между ИПА и ДАА е подписано
споразумение (изх. № Дог-00-35 от 10.05.2019 г. на ДАА, вх. № BG05SF0P001-2.0.14-3 от
20.06.2019 г. на ИПА) за внедряване на CAF по изпълнявания от ИПА проект
BG05SF0P001-2.0.14-3 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската
администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Внедряването на инструмента за качество CAF ще позволи да се направи цялостна оценка
на дейността на Агенцията, която да обхваща и анализира различни аспекти на
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организационното управление и изпълнението на основните дейности, с цел постигане на
добро управление чрез прилагане на основните принципи на CAF:

За ръководител на целия процес по внедряване на модела в ДАА е определен главният
секретар – г-жа Наташа Бангьозова-Димчева (Заповед № 132/ 17.07.2019 г.). Сформиран е и
екип по самооценка за внедряване на модела CAF в ДАА, като в Заповеди №№
133/17.07.2019 г. и 151/12.09.2019 г. са посочени длъжностните лица, както следва:
1. Илияна Паскова
2. Нина Стоянова
3. Пламка Бошнякова
4. Орлин Илиев

5. Венцислав Бачийски

- главен директор на Главна дирекция
„Архивна политика (ГД „АП“), ръководител на
екипа по самооценка;
- директор на дирекция „Административноправно и финансово-стопанско обслужване“
(АПФСО), член на екипа по самооценка;
- директор на дирекция „Публичност на
архивите“ (ПА), член на екипа по самооценка;
- началник на отдел „Дигитализация“, в
дирекция
„Дигитализация,
реставрация,
консервация и микрофилмиране“ (ДРКМ), член
на екипа по самооценка;
- главен юрисконсулт в отдел „Правен“,
Дирекция „АПФСО“, член на екипа по
самооценка;
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6. Елена Якимова

7. Мирослава Кръстева
8. Марина Димитрова

9. Валя Троскова
10. Светлана Филипова
11. Данка Георгиева
12. Гинка Колева
13. Ивелина Димитрова
14. АннаДинева-Гераскова
15. Димитър Севов
16. Николай Стоименов
17. Светлин Радев
18. Николай Цеков

- главен експерт в отдел „Човешки ресурси“,
Дирекция „АПФСО“, член на екипа по
самооценка;
държавен експерт в отдел „Управление на
архивните дейности“, ГД „АП“, член на екипа по
самооценка;
- държавен експерт в отдел „Обработка на
архивните фондове“, Дирекция „Централен
държавен архив“ (ЦДА), член на екипа по
самооценка;
главен експерт в отдел „Управление на
архивните дейности“, ГД „АП“, член на екипа по
самооценка;
главен експерт в отдел „Държавен архив“–
София, Дирекция „Регионален държавен архив“ –
София, член на екипа по самооценка;
- директор
на
Дирекция
„Регионален
държавен архив“ (РДА) – Бургас, член на екипа
по самооценка;
- директор на Дирекция „РДА“ – Варна, член
на екипа по самооценка;
- директор на Дирекция „РДА“ – Велико
Търново, член на екипа по самооценка;
- директор на Дирекция „РДА“ – Монтана,
член на екипа по самооценка;
- директор на Дирекция „РДА“ – Пловдив,
член на екипа по самооценка;
- директор на Дирекция „РДА“ – София, член
на екипа по самооценка;
- директор
на
Дирекция
„Държавен
военноисторически архив (ДВИА)“ – Велико
Търново, член на екипа по самооценка;
началник на отдел „Отчетност и съхранение
на архивните фондове“, Дирекция „Централен
държавен архив (ЦДА)“, член на екипа по
самооценка.

В изпълнение на Заповед № 128/11.07.2019 г. на председателя на ДАА главният
секретар и главният директор взеха участие на 12.07.2019 г. в обучение на тема „Моделът
CAF и ползите от неговото прилагане в българската администрация“ със сигнатура 2019CAF-M, организирано по проект на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в
българската администрация“, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
В изпълнение на Заповед № 134/17.07.2019 г. на председателя на ДАА членовете на
екипа по самооценка участваха на 18 и 19.07.2019 г. в специализирано обучение на тема
„Управление на качеството и внедряване на CAF“ със сигнатура 2019-CAF-1, организирано
по проект на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската
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администрация“, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд;
На 12.09.2019 г. в административната сграда на ДАА се проведоха последователно
срещи на Ръководството на Агенцията и екипа по самооценка, с определения
от
изпълнителния директор на ИПА (вх. № 33-00-27#4/02.09.2019 г.), консултант по процеса
на внедряване на CAF в ДАА.
В изпълнение на Заповед № № 141/03.09.2019 г. и 152/12.09.2019 г. на председателя
на ДАА в зала „Архиви“ (София, ул. „Московска“ № 5) от 2 до 4.10.2019 г. се проведе
специализирано
обучение
на
тема
„Въвеждане
на
CAF
в
българската
администрация (Специализирано обучение –
1)“ със сигнатура 2019-CAF-2, организирано
по проекта на ИПА. В първия ден на
обучението участваха също председателят на
ДАА, заместник-председателят, главният
секретар, директорите на дирекции „ЦДА“ и
„ДРКМ“, както и финансовият контрольор.
Консултантът представи структурата на
модела за управление на качеството CAF,
етапите на внедряване и потенциалните ползи
за институцията от неговото прилагане.
С цел информиране на служителите на Агенцията за същността на модела CAF, както
и за повишаване на ангажираността им в процеса на внедряване, представители на всички
държавни архиви, в изпълнение на Заповед № 196/12.11.2019 г. на председателя на ДАА
преминаха специализирано обучение по проекта на ИПА в периода 19-22.11.2019 г. на тема
„Управление на качеството и внедряване на (общо обучение)“ със сигнатура 2019 - CAF-1.
Обучението е в пряка връзка с необходимостта от придобиване на нови знания и умения,
които са от съществено значение за провеждането през 2024 г. на следващата самооценка в
Агенцията.
Процесът по внедряване на модела CAF в ДАА е организиран от екипа по самооценка,
който провежда ежемесечни заседания с изготвени протоколи, предоставя регулярно
информация на Ръководството по време на оперативните заседания и информира
служителите за всеки от етапите на изпълнение. Членовете на екипа извършваха
индивидуални самооценки по всеки от критериите. Не всички членове на екипа са
извършили индивидуални самооценки, а някои са представили такива без да извършват
точкуване. За всеки от критериите и за връзките между тях са проведени консенсусни
срещи и е постигнат консенсус.
На административната интернет страница на ДАА (www.archives.government.bg) се
публикува и се актуализира информация на вниманието на всички заинтересовани страни.
С цел успешното въвеждане на инструмента CAF главният секретар на ДАА и екипът по
самооценка се обърна с писма чрез служебната електронна поща за оказване на съдействие
и ангажиране на служителите чрез изразяване на техните мнения, предложения и желание
за доброволно включване в изпълнението на дейността. Включването на всеки един
служител е от съществено значениe за успешното внедряване на модела CAF и е
предпоставка за извличане на ползи от него.
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Изготвен е План-график за реализацията на дейности по Споразумението, утвърден от
председателя на ДАА на 05.08.2019 г. При изготвянето му са следвани десетте стъпки за
внедряване на модела CAF:

В План-графика са включени основните дейности за изпълнение до планираната
следваща самооценка през 2024 г., която по препоръка на консултанта следва да се извърши
от екип от служители, които не са участвали в настоящата самооценка.
Екипът по самооценка подкрепи усилията на ИПА за ограничаване използването на
хартиени материали. За целта от системния администратор е създадена обща папка на
екипа по CAF, достъпна чрез служебните персонални компютри на членовете на екипа с
месторабота в София. В папката е публикуван доказателственият материал със списък към
него за изготвяне на портфолиото на Агенцията, както и учебни материали, протоколи и др.
На членовете на екипа с месторабота извън София материалите са предоставени на
електронен носител.
Въз основа на предоставените от ИПА и консултанта образци на анкета за проучване
на удовлетвореността на служителите в процеса на извършване на самооценката, екипът по
самооценката на свое заседание обсъди получените предложения и прие окончателен текст
на анкетата. В периода 11–21 октомври 2019 г. е била достъпна за попълване от
служителите на ДАА анонимната анкета, чрез изпратен линк по служебната електронна
поща до ALL Archives и All Personnel. На 22 октомври 2019 г. по електронната поща до
ALL Archives и ALL Personnel е изпратена автоматично генерираната от безплатното
интернет приложение информация от попълнената Анкета за проучване нагласите на
служителите в ДАА, като резултати по всеки от въпросите в анкетата са автоматично
изчислените от системата. Екипът по самооценка е изказал благодарност на всички
служители на Агенцията, които са участвали в проучването и са изразили своята позиция.
За нуждите на анализа е предоставена информация от отдел „Човешки ресурси“ и от
архивите в страната за броя реално заети щатове към 22.10.2019 г., както и за броя
служители, отсъствали през целия период на попълване на анкетата.
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Изготвен е Комуникационен план за нуждите на внедряването на модела CAF.
Съгласно комуникационния план от дирекция „Публичност на архивите“ са изготвени
плакат и разделител за книга, информиращ за внедряването на CAF. Същите са
публикувани на административната интернет страница и страницата във Фейсбук на
Агенцията, на български език и в превод на английски език. Със съдействието на
консултанта плакатът и разделителят се популяризират в CAF-общността в България и
чужбина и са получени положителни отзиви.
II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА САМООЦЕНКАТА
За първи път оценка на дейността на институцията е извършена през 2012 г. с
изготвен от външен изпълнител по проект, финансиран от Оперативна програма
административен капацитет (ОПАК), функционален анализ. Дейността на изпълнителя е
подпомагана от постоянна работна група от служители на Агенцията от всички структурни
звена, част от които са включени в настоящия екип по самооценка.
По препоръка на ИПА и консултанта самооценката обхваща цялата структура на ДАА
и в екипа по самооценка са включени служители от различни структурни звена, на
ръководни и експертни длъжности, с различен професионален стаж в системата на
държавните архиви, което предостави възможност за задълбочен анализ и отчитане на
различни становища и гледни точки.
Настоящият доклад е изготвен въз основа на направените индивидуални самооценки
от екипа по самооценка и представя в синтезиран вид резултатите от извършената
самооценка чрез постигнатия консенсус по всеки критерий и подкритерий за силните
страни, областите за подобрение и са предложени съответните корективни мерки. Изведени
са основни изводи, които ще имат своето практическо приложение в предстоящия за
изготвяне в началото на 2020 г. План за подобрения.
При планирането на обхвата и подхода за извършване на самооценката се взеха под
внимание от екипа и консултанта обстоятелства и факти, специфични за ДАА. Предвид
факта, че Агенцията за първи път извършва самооценка за определяне на качеството, беше
избран методът на „Класическото точкуване“ за оценка на критериите и подкритериите,
следвайки цикъла „Планирай-Направи-Провери-Действай“ (PDCA):
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Екипът предложи своето виждане за подобряване дейността на Агенцията, като
очерта рамката и действията, които трябва да се предприемат от ДАА за нейното
усъвършенстване. Този подход ще позволи измерване на напредъка чрез идентифициране
на силните страни и области за подобрение.
Непосредствено след провеждане на въвеждащото обучение през м. юли 2019 г.
екипът по самооценка пристъпи към изготвяне на портфолио и доказателствен материал
към него, систематизиран в Списъка на доказателствата за портфолиото на централна
администрация на ДАА (виж Приложение № 1).
За целите на самооценката е направена онлайн анкета за проучване на
удовлетвореността на служителите за събиране на данни в подкрепа на критериите и поспециално на подкритерий 7.1 Резултати свързани с хората. Съгласно Устройствения
правилник на ДАА, щатните бройки по служебни и трудови правоотношения са 384, от
които към 21.10.2019 г. реално заети са 328. За нуждите на анализа на анкетата от отдел
„Човешки ресурси“ и от директорите на дирекции „РДА“ и „ДВИА“ е предоставена
информация, че през целия период на попълване на анкетата (от 11 до 21 октомври 2019 г.
вкл.) са отсъствали 55 служители. Броят на служителите, които са били на работа и са
имали възможност да участват в проучването, е 273. От тях анкетата са попълнили 227
лица, което е 83% участие. Направена е процентна разбивка за всеки един от въпросите,
като резултатите са отразени в Приложение № 2.
III. РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНКАТА
Критерий 1. ЛИДЕРСТВО
Подкритерий 1.1. Определя насоката за развитие на организацията чрез
разработване на нейната мисия, визия и ценности.
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 55 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 1.1. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно: 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
В Стратегията на ДАА за периода 2016-2020 г. са формулирани мисията,
визията и ценностите на Агенцията, които са консултирани със служителите. Определена е
насоката за развитие на организацията;
2.
Осигурена е широка публичност на мисията, визията, ценностите,
стратегическите и оперативните цели на ДАА, които са публикувани на административната
интернет страница на вниманието на всички заинтересовани страни;
3.
Утвърдени са вътрешни правила за целеполагане, мониторинг и актуализация
на целите на ДАА;
4.
Има изградена ясна управленска структура с йерархичност и ясни правила,
права, задължения и нива на докладване;
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5.
Реализирането на Стратегията на ДАА е осигурено чрез декомпозиране на
стратегическите цели в ежегодни планове. Конкретно са дефинирани годишните цели.
Ежегодно се отчита дейността и се изготвя тригодишен анализ;
6.
Приета е нормативна уредба в ДАА за организация на управление за
предотвратяване на неетично поведение. Управлението е ориентирано към превенция на
корупцията и идентифициране на потенциален конфликт на интереси.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
В процеса на формулиране и разработване на настоящите мисия и визия не са
извършени консултации с представители на всички заинтересовани страни, а само със
служителите. Необходимо е в процеса на изготвяне на новия стратегически документ да се
ангажират представители на всички заинтересовани страни при формулирането и
разработването на мисията, визията и ценностите на ДАА.;
2.
Мисията на ДАА интерпретира нормативната уредба. Тя не е лесна за
запомняне, не е вдъхновяваща за служителите и за потенциалните фондообразуватели;
3.
Не се извършва периодичен преглед на мисията, визията и ценностите на
ДАА за отразяване на промените във външната среда (PESTLE анализ – политически,
икономически, социологически, технологически, нормативни и екологични фактори);
4.
Не се осигурява в достатъчна степен публичност на настоящите мисия, визия
и ценности. Необходимо е популяризиране чрез различни комуникационни канали на
формулираните нови мисия, визия и ценности;
5.
Чрез периодичен преглед на новите мисия, визия и ценности и повторното им
оценяване ще се формулират препоръки за подобрение или няма да бъдат предложени
такива. Този процес ще укрепи взаимното доверие и лоялността между
лидери/мениджъри/служители, от една страна и външните заинтересовани страни, от друга,
като функция на правилата за добро управление;
6.
Извършване на анализ на действащата нормативна уредба и разработване на
система за управление, която да предотвратява неетично поведение и да подкрепя
служителите за справяне с етични дилеми, възникващи когато различни ценности на
организацията са в конфликт. При разработване на системата за управление следва да бъдат
отчетени/взети под внимание добри практики в тази област, които да осигуряват превенция
за неетично поведение, както и да ограничават отрицателните практики, като
предварително идентифицират областите на възможен конфликт на интереси.
7.
Част от информацията е раздробена ненужно в огромен брой вътрешни
правила и инструкции. Липсва периодичен анализ и оптимизиране на информацията.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Формулиране в следващия стратегически документ на нова мисия, която да е
кратка, запомняща се и вдъхновяваща. Мисията трябва да бъде формулирана така, че да
бъде разпознаваема не само от служителите в Агенцията, а и от потребителите на архивна
информация, фондообразувателите и другите заинтересовани страни. Ангажираността на
всички заинтересовани лица ще допринесе за опазването и попълване на НАФ с ценни
документи на държавните и общинските институции и организации, ще стимулира
физически и юридически лица да предават ценни документи в държавните архиви;
2.
Проучване на заинтересованите страни и отчитане на предложенията им за
нови мисия, визия и ценности на ДАА;
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3.
В процеса на изготвяне на новия стратегически документ да бъдат
ангажирани представители на всички заинтересовани страни;
4.
Допълване рамката на ценностите с важните за публичния сектор:
граждански фокус, равнопоставеност на половете, справедлива работна среда, социална
отговорност.
5.
Разработване и разпространение на рекламни материали с новите мисия,
визия и ценности;
6.
Създаване на рубрика в административната интернет страница на ДАА с
интерактивно представяне на новите мисия, визия и ценности;
7.
Ежегодно извършване на PESTLE-анализ и своевременно отразяване на
настъпили промени във външната среда, рефлектиращи върху ДАА и новия стратегически
документ;
8.
Създаване на електронно достъпна от служителите във всички структурни
звена папка с утвърдените стратегически и вътрешно-нормативни документи, като се
допълва информацията при тяхната актуализация;
9.
Извършване на анализ на действащата нормативна уредба и разработване на
система за управление, която да предотвратява неетично поведение и да подкрепя
служителите за справяне с етични дилеми, които възникват когато различни ценности на
организацията са в конфликт. При разработване на системата за управление следва да бъдат
отчетени/взети под внимание добри практики в тази област, които да осигуряват превенция
за неетично поведение, както и да ограничават отрицателните практики като предварително
идентифицират областите на възможен конфликт на интереси. При констатирана
необходимост да се актуализират актове;
10.
Да се направи преглед и при необходимост да се актуализира Етичният
кодекс на служителите в държавните архиви.
Критерий 1. ЛИДЕРСТВО
1.2. Управлява организацията, нейното изпълнение и непрекъснатото ѝ
усъвършенстване
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 43 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 1.2. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Организационната структура на Агенцията е обвързана с принципите на
ефективно управление на структурните звена с цел осигуряване на ефикасно изпълнение на
заложените стратегически и оперативни цели;
2.
Постигнато е ниво на организационна култура, при което всички структурни
звена имат ясно дефинирани функции и определени отговорности. Задълженията и
отговорностите са определени и разграничени за съответните нива на персонала в общата и
специализираната администрация;
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3.
ДАА има система за финансово управление и контрол на дейността в
съответствие с принципите на законосъобразност, икономичност, ефективност и
прозрачност;
4.
Системата за управление на риска цели минимизиране на отрицателните
последици от вероятните рискове пред стратегическите и оперативни цели, като се
прилагат превантивни мерки за постигане на поставените цели и индикатори за резултат;
5.
Стратегията на ДАА е обвързана със Стратегията за развитие на
електронното управление в Република България (2019-2023 г.) – в частта е-архив и еархивиране. Има разбиране за ключовата роля на институцията за електронното
управление, в частност за електронното архивиране;
6.
Утвърдени са Вътрешни правила за целеполагане, мониторинг и актуализация
на целите на ДАА, Механизъм за наблюдение и оценка на политиката на ДАА и Правила за
мониторинг на усъвършенстваната политика на ДАА;
7.
Изпълнението на стратегическите и оперативните цели и свързаните с тях
дейности е обвързано със заложени измерими цели и количествени резултати, общо за
институцията и по структурни звена. Ежегодно се изготвят планове и отчети за тяхното
изпълнение;
8.
Утвърдени са функционални характеристики на структурните звена;
9.
Внедряването на модела CAF през 2019 г. във всички структурни звена на
ДАА е предпоставка за прилагане на принципите на цялостно управление на качеството за
усъвършенстване на институцията;
10.
Насърчава се работата по проекти и в екип;
11.
Създадени са условия за комуникация чрез електронна поща със
структурните звена в страната.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
В Стратегията на ДАА са определени индикатори за резултат (output), но не
са дефинирани индикатори за въздействие (outcome);
2.
Не са формулирани отделни стратегически цели за усъвършенстване на
администрацията и за управление и развитие на човешките ресурси;
3.
Не се извършва периодичен преглед на Вътрешните правила за целеполагане,
мониторинг и актуализация на целите на ДАА, Механизъма за наблюдение и оценка на
политиката на ДАА и Правилата за мониторинг на усъвършенстваната политика на ДАА, и
тяхната актуализация при констатирана необходимост.
4.
Необходимост от изготвяне на анализ на заинтересовани страни и изграждане
на система за управление на процеси и партньорства в съответствие със Стратегията на
ДАА, потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
5.
Необходимост от разграничаване на функциите на специализираната и
общата администрация в дирекциите „РДА“ и отделите „Държавен архив“;
6.
Ангажиране на лидерите за непрекъснато подобряване на институцията чрез
подкрепа за изграждане на култура за иновации, както и чрез непрекъснато насърчаване
получаването на препоръки и обратна връзка от служителите;
7.
Внедряване на информационна система/общо споделено пространство
(интранет) за вътрешно институционална комуникация и споделяне на информация;
8.
Създаване на условия за ефективна вътрешна и външна комуникация, което е
един от най-важните и критични фактори за успеха на всяка организация;

16

9.
Предоставяне от лидерите на информация за причините за действия, насочени
към промяна и техните последици за служителите и съответните заинтересовани страни.
10.
Активно участие на институцията в електронното управление;
11.
Ограничените финансови ресурси на ДАА пораждат риск за неизпълнение на
нормативно определените функции на Агенцията, забавят разширяването и прилагането на
информационните технологии и възпрепятстват въвеждането на единно електронно
деловодство във всички структурни звена в страната, което затруднява комуникацията и
изпълнението на съответните дейности.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Постоянно наблюдение на степента на реализиране на стратегическите и
оперативните цели въз основа на анализ и отчитане на рисковете от неизпълнение.
2.
В новата Стратегия на ДАА да се определят индикатори за резултат (output) и
индикатори за въздействие (outcome);
3.
В новата Стратегия на ДАА да се формулират отделни стратегически цели за
усъвършенстване на администрацията, съобразно принципите на модела CAF, както и за
управление и развитие на човешките ресурси;
4.
Извършване на преглед на Вътрешните правила за целеполагане, мониторинг
и актуализация на целите на ДАА, Механизъма за наблюдение и оценка на политиката на
ДАА и Правилата за мониторинг на усъвършенстваната политика на ДАА и
актуализирането им при констатирана необходимост;
5.
Изготвяне на анализ на заинтересовани страни и изграждане на система за
управление на процеси и партньорства в съответствие с новата Стратегия на ДАА,
потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
6.
Разграничаване на функциите на специализираната и общата администрация
в дирекциите „РДА“ и отделите „Държавен архив“;
7.
Ангажиране на лидерите с непрекъснато подобряване на институцията чрез
подкрепа за изграждане на култура за иновации, както и чрез непрекъснато насърчаване
получаването на препоръки и обратна връзка от служителите (създаване на интернет адрес
за обратна връзка – получаване на мнения и предложения и предоставяне на информация за
приети/неприети предложения и за предприетите конкретни последващи действия от страна
на Ръководството, както и др.);
8.
Предоставяне от лидерите на информация за причините за действия, насочени
към промяна и техните последици за служителите и съответните заинтересовани страни;
9.
Внедряване на система за споделяне на информация, документи, образци,
добри практики, комуникация и обратна връзка за управленските решения и резултатите
(Интранет);
10.
Създаване на възможност чрез административната интернет страница за
обратна връзка със заинтересованите страна (получаване на мнения и препоръки и
публикуване на информация за приети/неприети предложения и за предприетите конкретни
последващи действия от страна на ДАА);
11.
Активно участие на институцията в електронното управление – в областта от
нейните
компетенции
(е-архив
и
е-архивиране).
Разработване
на
стратегия/насоки/изисквания за електронното архивиране;
12.
Подобряване на управлението на бюджетния процес за постигане на повисока икономичност, ефективност и ефикасност;
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13.
Ръководството на Агенцията да представи мотивирани предложения до МС,
НС и МФ за провеждане на срещи за увеличаване на финансовите ресурси на ДАА за
обезпечаване изпълнението на нормативно определените функции на Агенцията,
разширяване и прилагане на информационните технологии и въвеждането на единно
електронно деловодство във всички структурните звена в страната.
Критерий 1. ЛИДЕРСТВО
1.3.
Мотивира и подкрепя хората в организацията и дава личен пример
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 39 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 1.3. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Ежеседмично се провеждат оперативни заседания на Ръководния състав за
предоставяне на информация и обсъждане на ключови въпроси и дейности за
организацията;
2.
Чрез утвърдени вътрешни нормативни актове и правила за изпълнение на
административни и специализирани архивни процеси е създадена нормативна база за
регулиране, функциониране и взаимодействие между структурните звена;
3.
Осигурена е възможност за комуникация чрез стационарни и служебни
мобилни телефони (на част от служителите) и служебната електронна поща (на част от
служителите);
4.
Делегирани са правомощия и отговорности с включена отчетност на
заместник-председателя, главния секретар, директорите на дирекции „ЦДА“, „ДВИА“,
„РДА“;
5.
Предоставя се информация и се консултират със служителите ключови
въпроси, свързани с организацията, вкл. подготовката на проекти на нормативни актове (пр.
проект на нов Закон за НАФ, вътрешноадминистративни актове и др.);
6.
Насърчава се споделената отговорност;
7.
Насърчава се културата на взаимно доверие и уважение между служителите;
8.
Прилага се подход за насърчаване и готовност за приемане на предложения
от служителите;
9.
Ръководителят на институцията инициира и активно участва в дейности,
свързани с поддържането на хигиената в архивохранилището в кв. „Биримирци“ и в
административната сграда в София, ул. „Московска“№ 5;
10.
Утвърдени са вътрешни правила и през 2019 г. е проведена за първи път
процедура за номиниране и избор на служител и екип на годината (за 2018 г.);
11.
ДАА участва през 2018 г. в организирания от ИПА ежегоден конкурс за
добри практики и иновации с проект „Разработване и изпълнение на програма на ДАА за
управление на резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на Агенцията за
периода 2018–2020 г.“ и получи трета награда в област „Човешки ресурси“;
12.
Ръководството ежегодно награждава с грамота пенсионирани служители за
дългогодишен и всеотдаен труд и принос в развитието на държавните архиви.
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ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Не се извършва ефективна комуникация и осигуряване на обратната връзка
Ръководство-служители за степента на одобрение на направените от служителите
предложения. Демонстриране на лична готовност от страна на лидерите да приемат
препоръки/предложения от служителите и да реагират на техните конструктивни идеи;
2.
Не се провеждат регулярни срещи между централното ръководство и
служителите в структурните звена в страната;
3.
Подкрепяне на служителите да развиват своята компетентност чрез различни
обучителни курсове, финансирани от ДАА;
4.
Преодоляване на намаляващата мотивация на служителите поради финансови
причини, натоварване на трудовия процес вследствие дългосрочното незаемане на
свободни щатни бройки, несвоевременното осигуряване на възможности за професионално
развитие и кариерно израстване;
5.
Социално отговорните прояви са инициатива и дейност на отделен служител
или група служители, без ангажираност от страна на администрацията;
6.
Не се инициира участието на служителите в мероприятия и спортни
състезания, доброволчески кампании и каузи, за изграждане на политика на Агенцията за
социална отговорност;
7.
Отличаване на спортни постижения на отделни служители в национални и
международни състезания.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Провеждане на регулярни срещи (поне два пъти годишно) на всички
служители на ръководна длъжност за обсъждане на ключови въпроси за управлението и
развитието на институцията; своевременно информиране на всички служители за дневния
ред на срещите и за взетите решения;
2.
Провеждане на регулярни срещи между централното ръководство и
служителите в структурните звена в страната;
3.
Регулярно провеждане на анкети със служителите по различни теми,
включително за удовлетвореността им и за оценяване на ръководния състав и лидера;
4.
Създаване на имейл за обратна връзка между лидера и служителите;
5.
Финансиране на обучения за развитие и надграждане на професионалните
компетенции на служителите;
6.
Предприемане на действия за повишаване на
мотивираността на
служителите
– повишаване на индивидуалните работни заплати и изплащане на
нормативно определеното ДВПР на всяко тримесечие; преодоляване на натоварването на
трудовия процес чрез назначаване на нови служители на свободните щатни бройки в
структурните звена на специализираната администрация; осигуряване на възможности за
професионално развитие и кариерно израстване;
7.
Изработване на политика за социална отговорност чрез проучване на
нагласите на служителите за подкрепяне на социалноотговорни каузи, която да стане част
от новия стратегически документи на ДАА;
8.
Отличаване на постижения на отделни служители от национални и
международни състезания.
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Критерий 1. ЛИДЕРСТВО
1.4.
Управлява ефективни взаимоотношения с политическите власти и други
заинтересовани страни
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 38 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 1.4. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
В Стратегията на ДАА е формулирана цел за управление на ефективни
отношения със заинтересованите страни;
2.
ДАА участва в професионалните архивни организации - на международно и
европейско ниво, има сключени двустранни споразумения;
3.
Стимулира се развитието на информационната и популяризаторска дейност
на ДАА чрез основни комуникационни средства - административната интернет страница,
документалната интернет платформа „Архивите говорят“, фейсбук страниците (на ДАА и
на структурни звена), пресконференции. Чрез административния сайт на ДАА е улеснен
достъпът на граждани до информация за архивни документи и справочници,
информационни масиви и др., осигурена е прозрачност на цялостната административна и
професионална дейност на Агенцията.
4.
Чрез ИСДА потребителите имат възможност ежедневно за пряк достъп до
актуална база с архивни справочници и дигитални копия на архивни документи.
5.
Поддържат се партньорства със заинтересовани страни при отпечатване на
издания, организиране и провеждане на документални изложби и други популяризаторски
инициативи. Създадени са партньорства с местните органи на власт и управление и сродни
институции и организации;
6.
Ръководството развива и насърчава партньорски отношения и поддържа
мрежи със заинтересовани страни - НПО, сдружения, граждани и др.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Партньорствата не се управляват. Не са анализирани потребностите на
заинтересованите страни и тяхната полза за ДАА, както и потребността на Агенцията от
създаване на нови партньорства;
2.
Липсват индикатори за ефективна обратна връзка за ползата от
взаимоотношенията със заинтересованите страни;
3.
Развитие и поддържане на партньорства и мрежи с важни заинтересовани
страни (граждани, НПО, групи по интереси и професионални сдружения, бизнессреди,
публични органи и други);
4.
Необходимо е разработване на концепция, ориентирана към продукти и
услуги, която се фокусира върху заинтересованите страни;
5.
Няма информация за взаимоотношения с политическите власти и за
поддържане на проактивни и постоянни взаимоотношения с представители на
изпълнителната и законодателната власт;
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6.
Необходимост от подобряване на обществения имидж и повишаване на
институционалната роля на ДАА;
7.
Да се привлекат политически и други заинтересовани страни в
разработването на система за управление на организацията.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изготвяне на анализ на заинтересованите страни, като бъдат отчетени
потребностите и ползите на всички страни;
2.
Анализиране на потребността на Агенцията от нови партньорства;
3.
Определяне на индикатори за измерване на обратната връзка и ползата от
взаимоотношенията със заинтересованите страни;
4.
Включване на представители на заинтересованите страни в процеса на
обсъждане на проекта на нова стратегия на ДАА за периода след 2020 г.;
5.
Търсене и осигуряване на подкрепа за новия стратегически документ за
развитие на ДАА и неговото финансово обезпечаване;
6.
Повишаване на обществената осведоменост, репутацията, признанието за
ДАА
като националната институция, отговаряща за опазването на националната
документална памет;
7.
Включване на представители на политическите среди и на други
заинтересовани страни в разработването на система за управление на организацията;
8.
Възстановяване на дейността на Националния архивен съвет;
9.
Провеждане на регулярни контакти на лидера и ръководството с
представители на политически среди, както и с ключови за институцията представители от
изпълнителната и законодателната власт – МС, МФ, МК, МОН, постоянни комисии по
финанси и култура в НС и др.;
10.
Популяризиране на дейността на Агенцията чрез медиите;
11.
Осигуряване на финансиране чрез съвместни проекти с национални и
международни партньори;
12.
Повишаване качеството на специализираните дейности и осигурен достъп до
архивна информация с активна рекламна кампания;
13.
Създаване на youtubе канал на ДАА;
14.
Разработване на концепция, ориентирана към продукти и услуги, която се
фокусира върху заинтересованите страни.
Критерий 2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
2.1. Събира информация за настоящите и бъдещите потребности на
заинтересованите страни, както и релевантната управленска информация
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 55 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 2.1. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
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СИЛНИ СТРАНИ
1.
Мисията и визията на ДАА са развити в стратегически и оперативни цели и
дейности;
2.
Редовно се събира релевантна управленска информация чрез шестмесечни и
годишни отчети за дейността на структурните звена и годишни отчети за изпълнението на
стратегическите и оперативни цели на Агенцията. Годишните отчети за дейността на ДАА,
както и плановете и отчетите за изпълнението на Стратегията, са публикувани на
административната интернет страница;
3.
Утвърдени са Вътрешни правила и Стратегия за управление на риска,
ежегодно се изготвя Риск-регистър;
4.
Работи се по внедряване на системата за управление на качеството CAF;
проведени са обучения на екипа по самооценка и на служители от всички структурни звена;
информацията за процеса на внедряване на CAF е оповестена публично на
административната интернет страница на вниманието на всички заинтересовани страни и
комуникирана със служителите;
5.
Системно се събира, преглежда и анализира информация за
удовлетвореността на потребители на архивна информация в читалните на държавните
архиви;
6.
Оказва се методическа помощ и се провеждат обучения на
фондообразувателите, като заинтересована страна, извършват се проверки на дейността им
за организацията на работа и опазването на документите, подлежащи на предаване в
държавен архив за постоянно съхранение.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Идентифициране и разширяване кръга заинтересовани страни за събиране на
информация извън ДАА;
2.
Редовно събиране, анализиране и преразглеждане на информация за
външните фактори на влияние: политико-правни, социално-културни, екологични,
икономически, технологични и демографски фактори за развитие;
3.
Систематично анализиране на вътрешните силни и слаби страни, на
рисковете и на възможностите (SWOT анализ и управление на риска);
4.
Ефективно управление на риска и избягване на формалността, сведена само
до ежегодно изготвяне на Риск-регистър.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Идентифициране на всички заинтересовани страни;
2.
Събиране, анализиране и преглед на информация за потребностите,
очакванията и удовлетвореността на всички заинтересовани страни;
3.
Редовно събиране, анализиране и преразглеждане на информацията за
външните фактори на влияние: политико-правни, социално-културни, екологични,
икономически, технологични и демографски фактори за развитие;
4.
Систематично анализиране на вътрешните силни и слаби страни, на
рисковете и на възможностите (SWOT анализ и управление на риска), като анализът бъде
съобразен с принципите на CAF;

22

5.
Изготвяне на анализ на резултатите от проведената в процеса на внедряване
на CAF Анкета за проучване удовлетвореността на служителите в ДАА през 2019 г. Да се
направи съпоставка с резултатите от мотивационното проучване на служителите през 2017
г.
Критерий 2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
2.2.
Разработва стратегия и планиране въз основа на събраната информация
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 53 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 2.2. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Мисията и визията на ДАА са развити в стратегическите и оперативните цели
чрез годишните планове за изпълнение на Стратегията, годишните планове за дейността на
структурните звена и индивидуалните работни планове на служителите;
2.
Съществува рамка за измерване на резултатите от дейността на ДАА и
структурните й звена. Утвърдени са Вътрешни правила за целеполагане, мониторинг и
актуализация на целите на ДАА , на базата на които е изработена Стратегията на ДАА за
2016 - 2020 г.; набелязани са стратегическите и оперативните цели на Агенцията;
3.
Формулираните стратегически цели на ДАА са в съответствие с публичните
политики и нуждите на отделни групи от заинтересованите страни;
4.
Приета е Стратегия за управление на риска и ежегодно се изготвя рискрегистър;
5.
Изпълнението на резултатите се измерва чрез количествени индикатори за
резултат, които се отчитат ежегодно;
6.
Служителите са ангажирани в процеса на планирането чрез съгласуване на
индивидуалните работни планове.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Формулиране на новите стратегически и оперативни цели въз основа на
анализ на риска и съобразно принципите на модела CAF;
2.
Ангажиране на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на новия
стратегически документ на Агенцията;
3.
Определяне в новата Стратегия на ДАА и на индикатори за въздействие
(постигнати ефекти в обществото);
4.
Осигуряване на ресурси от различни източници за реализиране на новите
стратегически и оперативни цели;
5.
Отчитане на рискове (финансови, човешки ресурс, технологични и др.) в
процеса на изготвяне на новия стратегически документ за постигане на ефективен баланс
между планирани задачи и наличните ресурси, необходими за изпълнението им.
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Необходимо е изготвяне на финансова обосновка на всяка планирана цел и свързана/и с нея
дейност/и;
6.
Разработване на политика за социална отговорност и интегрирането й в новия
стратегически документ и в плановете на структурните звена.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изготвяне на анализ на въздействието на стратегическите цели на ДАА от
настоящия период върху обществото;
2.
Формулиране на новите стратегически и оперативни цели въз основа на
анализ на риска и съобразно принципите на модела CAF;
3.
Определяне в новата стратегия и на индикатори за въздействие (постигнати
ефекти в обществото);
4.
Изготвяне и провеждане на анкета за проучване мнението и предложенията
на заинтересованите страни за стратегическите цели на институцията;
5.
Консултиране със заинтересованите страни на новите стратегически и
оперативни цели в процеса на формулирането им, извършване с участието на
заинтересованите страни на тяхното последващо анализиране и ревизиране;
6.
Осигуряване на ресурси от различни източници за реализиране на новите
стратегически и оперативни цели;
7.
Отчитане и анализиране на рискове (финансови, човешки, технологични и
др.) в процеса на изготвяне на новия стратегически документ за постигане на ефективен
баланс между планирани задачи и наличните ресурси, необходими за изпълнението им.
Необходимо е изготвяне на финансова обосновка на всяка планирана цел и свързана/и с нея
дейност/и;
8.
Събиране и анализиране на предложенията на служителите за социални
инициативи;
9.
Разработване на политика за социална отговорност и интегрирането й в
новата стратегия и плановете на структурните звена.
Критерий 2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
2.3. Комуникира и изпълнява стратегията и плановете в рамките на цялата
организация и регулярно ги преглежда
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 61 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 2.3. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Разработена е система за мониторинг и оценка на изпълнението на
Стратегията;

24

2.
Изпълнението на Стратегията се извършва чрез ежегодно приоритизиране на
дейности със срокове и количествени индикатори за очакван резултат;
3.
Стратегическите и оперативните цели са обвързани с разработените на базата
на тях ежегодни плановете на структурните звена и на служителите;
4.
Ежегодните планове и отчети за степента на изпълнение на стратегическите и
оперативните цели и свързаните с тях дейности се публикуват на административната
интернет страница за информиране на всички заинтересовани страни, чрез служебната
електронна поща се предоставят и на служителите;
5.
Разработени са методи и подходи за наблюдение, измерване и оценка на
изпълнението на плановите задачи на всяко структурно звено;
6.
В годишните отчети за дейността на ДАА се анализират количествените
резултати чрез сравнение на показателите за последните 3 години.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Липсват разработени методи за измерване на резултатите от дейността на
институцията на всички нива с оглед на съотношението между входа (input) и резултатите
(output) - ефикасност, както и съотношението между резултатите (output) и постигнати
въздействия (outcome) – ефективност;
2.
Докладите на отдел „Човешки ресурси“ за годишното оценяване на
изпълнението на длъжността от служителите не съдържат анализ и мерки за подобрение;
3.
Служителите в структурните звена на Агенцията в страната нямат лична
служебна електронна поща и за получаването на информация разчитат на своя пряк
ръководител. Това затруднява комуникацията и предоставянето на индивидуални мнения и
становища.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Разработване и прилагане на методи за измерване на резултатите от
дейността на институцията на всички нива с оглед на съотношението между входа (input) и
резултатите (output) – ефикасност, както и съотношението между резултатите (output) и
постигнати въздействия (outcome) – ефективност;
2.
Създаване на индивидуални служебни електронни пощи на служителите,
които не разполагат с такава, за пряка комуникация и обмен на информация;
3.
Осигуряване на техническа възможност за дистанционно включване в
оперативни заседания на директори на дирекции и началници на отдели от страната;
4.
Възстановяване практиката на ежеседмични оперативки в отделите за
комуникиране на целите, плановете и задачите и етапите на тяхното изпълнение;
5.
Възстановяване и провеждане на общи събрания на дирекциите два пъти
годишно за обсъждане планове, отчети, проблеми и др.;
6.
Докладите на отдел „Човешки ресурси“ за годишното оценяване на
изпълнението на длъжността от служителите да съдържат анализ и мерки за подобрение.
КРИТЕРИЙ 2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
2.4. Планира, въвежда и оценява иновации и промени
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 35 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
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подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 2.4. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Чрез предоставяните е-услуги, достъпът до ИСДА чрез административната
интернет страница и тематичните сайтове е облекчен достъпът до архивните документи и
до административните и специализирани услуги;
2.
Чрез проектно финансиране са реализирани недофинансирани дейности
(надградена е информационната система – ИСДА с процеси, свързани с движението и
използването на архивните документи и с модул за е-услуги; изготвен е функционален
анализ; реализирани са популяризаторски дейности);
3.
Редовно се актуализира информацията на административната интернет
страницата на ДАА;
4.
Публикувана е информация в Портала за отворени данни;
5.
В процес на внедряване е моделът CAF.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Изграждане на система за управление на промяната (инструменти за
сравнителен анализ с най-добрите практики (benchmarking) и учене чрез споделяне на
добър опит (benchlearning), прилагане на PDCA цикъла, други);
2.
Създаване и развиване на култура за иновации чрез обучение, учене чрез
споделяне на добри практики;
3.
Обсъждане и предприемане на действия за модернизация и иновации със
заинтересовани страни;
4.
Не са анализирани възможностите за партньорства, свързани с въвеждане на
иновации и промени;
5.
Липсва баланс между подходите „отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“ за
иницииране и постигане на промени;
6.
Въвеждане на е-деловодство във всички структурни звена на ДАА;
7.
Въвеждане на инструменти за сравнителен анализ с най-добрите практики;
8.
Финансово обезпечаване на технологичното оборудване;
9.
Разработване на методология за електронното архивиране като част от
електронното управление, разработване и внедряване на система за е-архивиране.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изграждане на система за управление на промяната (инструменти за
сравнителен анализ с най-добрите практики (benchmarking) и учене чрез споделяне на
добър опит (benchlearning), прилагане на PDCA цикъла, други);
2.
Поощряване на желанието на служителите за самообучение и за учене чрез
споделяне на добър опит/добри практики;
3.
Обсъждане и предприемане на действия за модернизация и иновации заедно
със заинтересованите страни; анализиране на изграждане на партньорства в областта на
иновациите;
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4.
Осигуряване на ресурси за изпълнение на планираните промени и въвеждане
на иновации;
5.
Разработване на система от вътрешни критерии и индикатори за
проследяване на ефекта от промените и иновациите;
6.
Осигуряване на финансови ресурси чрез бюджета и външно финансиране за
подобряване на наличното технологичното оборудване;
7.
Въвеждане на е-деловодство във всички структурни звена;
8.
Осигуряване на финансов ресурс за закупуване на необходимия хардуер и
софтуер във връзка с въвеждането на е-управление;
9.
Разработване на методология за електронното архивиране. Разработване и
внедряване на система за е-архивиране;
10.
Внедряване на ПОС-терминали във всички държавни архиви;
11.
Провеждане на проучване (чрез анкети) и анализиране потребностите от
обучения, разработване на програми и осъществяване на партньорства с ВУЗ, НПО и др. за
осъществяването им.
Критерий 3. ХОРА
3.1.
Планира, управлява и подобрява човешките си ресурси по прозрачен
начин и в съответствие с процеса на стратегическо планиране
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 35 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 3.1. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Ежегодно се анализират настоящите и бъдещи нужди от човешки ресурси на
структурните звена чрез изготвяне на предложения и докладни записки за стартиране на
конкурсни процедури, трансформации на длъжности, кариерно развитие и др. по
управление на персонала;
2.
Съществува нормативна регламентация за предоставяне на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати и оценяване изпълнението на длъжността през
годината;
3.
Има разработени функционални характеристики на всяко структурно звено;
4.
Има разработени длъжностни характеристики за всяка длъжност;
5.
Назначаването и кариерното развитие се осъществява по обективен начин по
отношение на наемането на работа и зачитането на аспектите на равните възможности и
многообразието (като пол, сексуална ориентация, увреждания, възраст, раса и религия);
6.
Създадени са условия за удовлетворяване на социалните потребности на
служителите – напр. работно време с променливи граници; определяне на работни места за
заемане от хора с увреждания; равни възможности между мъже и жени на работното място;
7.
Изготвен е анализ за 2016, 2017 и 2018 г. на здравното състояние на
работещите в ДАА въз основа на заболеваемостта с временна неработоспособност и
трудовия травматизъм;
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8.
Направен е анализ на текучеството на кадрите в ДАА и на процентното
съотношение по възрастови граници на заетите щатни бройки;
9.
Направено е описание на работните процеси от изпълнителя на
функционалния анализ на ДАА през 2012 г.;
10.
Утвърдена е програма на Агенцията за предотвратяване на професионалния
риск за 2019 г.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
В Стратегията на ДАА не е формулирана цел по управление и развитие на
човешките ресурси;
2.
Утвърдените Вътрешни правила за функциите и дейностите по управление на
човешките ресурси уреждат организацията и дейността на структурното звено и нямат
отношение към управлението и развитието на човешките ресурси в Агенцията;
3.
Необходим е анализ на Вътрешните правила за функциите и дейностите по
управление на човешките ресурси, при констатирана необходимост и тяхната актуализация;
4.
Няма политика, основана на обективни критерии, по отношение на
набирането на персонала, насърчаването му, възнагражденията, наградите и възлагането на
функции;
5.
Предложените като доказателства доклади и анализи от отдел „Човешки
ресурси“ не дават ясна картина за дейността на отдела. Информацията е подадена
схематично и от нея не могат да се изведат данни за стратегическия и цялостен подход към
управлението на хората, културата на работното място и работната среда. Например:
Анализите за текучеството на персонала, на службата по трудова медицина за здравното
състояние на служителите, докладите за годишното оценяване на служителите, дават
представа само за резултатите, но не конкретизират причините за текучеството
(текучеството не е свързано само с пенсиониране на служителите, то е резултат от ниското
заплащане, оценяване на служителите на основание лични симпатии или отсъствие на
такива у преките ръководители, лоши и нехигиенични условия на работното място и др.) и
заболеваемостта сред служителите. Липсват конкретни констатации и мерки за подобрение.
Няма информация, която да допълва анализа за заболеваемостта и временната
неработоспособност с ползването на различните видове отпуск, съгласно Кодекса на труда,
за всяка длъжност по структурни звена, която да допълни общата рамка. Тази информация е
необходима за процеса по планиране в ДАА;
6.
Утвърдените предложения за стартиране на конкурсни процедури,
трансформации на длъжности, кариерно развитие и др. по управление на човешките
ресурси са много по-малко от одобрените за провеждане и реално приключените
процедури;
7.
Дейностите по управление на човешките ресурси не са осигурени финансово;
8.
Не се удовлетворяват нуждите от квалифициран персонал за изпълнение на
основните дейности;
9.
Длъжностите се трансформират в по-ниски степени, което допълнително
ограничава възможността за назначаване на квалифициран персонал;
10.
Структурните звена не са обезпечени с човешки ресурс, необходим за
развитието и функционирането им;
11.
Липсва планирано целенасочено обучение на наличния персонал по
функционирането на е-правителство и мрежовите услуги;
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12.
Настоящите и бъдещи нужди от човешки ресурси не се определят спрямо
стратегията и очакванията на заинтересованите страни;
13.
Осигуряване на кадрови ресурси за дейностите, свързани с и мрежовите
услуги, електронното управление и свързаното с него е-архивиране;
14.
Няма анализ за ползите и ефикасността от проведените обучения на
служителите.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изготвяне на стратегия за развитие на човешките ресурси;
2.
Изготвяне на анализ на Вътрешните правила за функциите и дейностите по
управление на човешките ресурси, и тяхната актуализация при констатирана необходимост;
3.
Разработване на политика с обективни критерии по отношение на набирането
на квалифициран персонал за попълване на щатната численост и повишаване на
мотивацията на служителите, възнагражденията им и възлагането на функции;
4.
Изготвяне на периодични анализи на настоящите и бъдещите нужди от
човешки ресурси, обвързано със Стратегията за развитие на държавната администрация и
Стратегията на ДАА, при отчитане на потребностите на заинтересованите страни;
5.
Финансово осигуряване на дейностите по управление и развитие на
човешките ресурси;
6.
Да се внедри електронна система за управление на човешките ресурси,
позволяваща предоставяне на справки по структурни звена и за всеки служител поотделно;
7.
Назначаване на квалифициран персонал за изпълнение на основните
дейности;
8.
Регулярно провеждане на конкурси и назначаване на служители с цел
превенция на риска от загуба на ключова информация и знания на служителите след
тяхното напускане;
9.
Осигуряване на кадрови ресурси за дейностите, свързани с електронното
архивиране;
10.
Докладите на отдел „Човешки ресурси“ да съдържат анализ на данните, за
стратегически и цялостен подход към управлението на хората, културата на работното
място и работната среда;
11.
Да се направи анализ за времето и периода през съответната година, в който
съответното лице е ползвало различните видове отпуск, съгласно Кодекса на труда, за всяка
длъжност по структурни звена, който да допълва анализа за заболеваемостта и временната
неработоспособност;
12.
Да се прави системен анализ на текучеството, който да анализира причинноследствените връзки, обвързан с възможните решения за конкретизиране на причините за
текучеството и предприемане на мерки за неговото ограничаване чрез намаляване на
рисковете;
13.
Да се направи анализ за ефикасността от обученията;
13.
Обучение на служителите за работа, свързана с функционирането на еуправление и мрежови услуги.
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Критерий 3. ХОРА
3.2.
Идентифицира, развива и използва компетенциите на служителите
като съгласува индивидуалните цели с тези на организацията
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 25 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 3.2. показва, че
ДАА извършва един етап от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Ежегодно се анализират индивидуалните компетентности на служителите;
2.
Изготвят се годишни планове за задължително и специализирано обучение на
служителите, целящи повишаване на знанията и развитие на компетентностите им;
3.
Насърчава се използването на съвременни методи за обучение (обучение на
работното място за новоназначени служители, участие в дистанционно обучение на ИПА и
др.);
4.
Служители са преминали обучения за развитие на управленски и лидерски
умения, както и на компетенции за взаимодействие с потребителите на архивна
информация;
5.
Съществува равнопоставеност на половете във възможностите за кариерно
развитие;
6.
Еднократно е извършено проучване по въпросника на Гарвин, Едмудсън и
Джино „учеща ли е вашата организация?“;
7.
Новите служители се насочват и подкрепят посредством наставничество,
практическо обучение, индивидуално консултиране.

8.
Изготвен е анализ на здравното състояние на работещите в ДАА въз основа
на заболеваемостта с временна неработоспособност и трудовия травматизъм;
9.
Изготвен е анализ на текучеството на персонала в ДАА;
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Липса на планирана във времето приемственост, която да компенсира
пенсионирането на квалифицирани служители с дългогодишен професионален опит и
високо образование и за предаване на знания и опит на новоназначените служители;
2.
Липсва стратегия за развитие на компетентностите, развита в план за
обучение на база текущи и бъдещи потребности;
3.
Организиране на специализирани обучения за служителите на ДАА по
архивистика и документалистика;
4.
Рядко се удовлетворяват индивидуалните потребности от обучение, а
служителите се насочват към обучения, неизискващи финансов ресурс;
5.
Не се извършва оценка на въздействието на обучението спрямо текущите и
бъдещите цели на организацията, както и по отношение на разходите за извършените
дейности чрез наблюдение и анализ на разходи/ползи;
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6.
Необходимост от идентифициране на настоящите компетенции на хората – на
индивидуално и организационно ниво – по отношение на знания, умения и нагласи, и
оптималното им използване за нуждите на организацията;
7.
Няма системен анализ на ползите от проведените обучения на служителите в
ДАА;
8.
Обученията не са практически насочени;
9.
Обученията не са по теми, свързани с информационните и комуникационни
технологии, анализа на риска, конфликта на интереси и управление на многообразието от
изисквания на съвременния потребител на архивна информация;
10.
Надграждане на управленските и лидерски умения и свързаните с тях
компетенции на висшия мениджмънт за взаимодействие със служителите в организацията,
с гражданите/потребителите и партньорите;
11.
Необходимост от насърчаване на вътрешната и външната мобилност на
служителите.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Планиране на приемственост за предаване на знания и опит от служители,
които предстои да се пенсионират, на новоназначени служители;
2.
Изработване на Стратегия за развитие на компетенции и обучение на
служителите на базата на настоящите и бъдещите потребности на организацията;
3.
Изготвяне на системен анализ на ползите от проведените обучения на
служителите в ДАА;
4.
Организиране на специализирани обучения за служителите на ДАА по
архивистика и документалистика;
5.
Извършване на периодична оценка на въздействието на обученията за
развитие на работното място по отношение на разходите за извършените дейности чрез
наблюдение и анализ на разходи/ползи;
6.
Провеждане на проучване (анкети) и анализиране потребностите от обучения
(работа с офис програмите, управленски умения, стратегическо лидерство и управление на
промяната; управление на конфликти и ефективно общуване в екип и др.), разработване на
програми и осъществяване на партньорства с ВУЗ, НПО и др. за осъществяването им;
7.
Обвързване на годишните планове за обучение на служителите с настоящите
и бъдещите потребности на организацията;
8.
Провеждане на обучения на служителите по теми, свързани с
информационните и комуникационни технологии, анализа на риска, конфликта на интереси
и управление на многообразието от изисквания на съвременния потребител на архивна
информация;
9.
Развитие на управленски и лидерски умения и свързаните с тях компетенции
за взаимодействие със служителите на организацията, с гражданите/потребителите и
партньорите;
10.
Насърчаване на вътрешната и външната мобилност на служителите.
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Критерий 3. ХОРА
3.3. Ангажира служителите чрез създаване на условия за открит диалог и
предоставяне на правомощия
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 33 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 3.3. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Има утвърдени Вътрешни правила за състава, организацията и реда за
провеждане на заседания на Ръководния състав в ДАА;
2.
Делегирани са правомощия и отговорности с включена отчетност на
заместник-председателя, главния секретар, директорите на дирекции „ЦДА“, „ДВИА“,
„РДА“;
3.
Утвърдени са Правилник за устройството и дейността на дирекции „РДА“,
„ЦДА“ и „ДВИА“ – Велико Търново;
4.
Проведено е проучване през 2017 г. и през 2019 г. (във връзка с внедряването
на CAF) за нагласите и мотивацията на персонала, като обобщените резултати са изпратени
на служителите чрез служебната електронна поща;
5.
ДАА разполага с висококвалифициран персонал с дългогодишен опит,
ангажиран с изпълнението на архивните процеси;
6.
В специализираната администрация ясно са дефинирани и разпределени
функциите и задълженията;
7.
Осигурено е работно време с променливи граници;
8.
Има разработени длъжностни и функционални характеристики;
9.
Подкрепят се откритата комуникация и диалогът, насърчава се екипната
работа;
10.
В екипа по самооценка и внедряване на модела CAF в ДАА са привлечени
служители от различни структурни звена, на ръководни и експертни длъжности, както и
служители с ръководни функции в двете представени в Агенцията синдикални
организации;
11.
Проведена е среща на председателя на ДАА със заместник-министър на
спорта за оборудване на помещение за спортни дейности в София, Московска № 5, като за
реализиране в ДАА на добра практика на Китай, представена по време на посещение на
председателя в Китай;
12.
Периодично се измерват факторите на работната среда;
13.
През 2019 г. е проведено замерване от РЗИ-София на показателите за
излъчване от монтирани на терасата на сградата в София, Московска № 5, антени на
мобилен оператор, като служителите са запознати с резултатите чрез служебната
електронна поща;
14.
Съгласно изискванията на Закона за безопасни условия на труд в Агенцията
са създадени комитет по условия на труд (КУТ) и групи по условия на труд (ГУТ), в които
са равно представени работодателя и работниците. Комитетът и групите заседават поне
веднъж на всяко тримесечие и обсъждат изпълнението на мероприятията, набелязани в
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Програмата за управление и отстраняване на професионалния риск, цялостната дейност по
опазване на здравето и осигуряване безопасност при работа, анализите на риска и
здравословното състояние, представени от Службата по трудова медицина, предлагат
мерки за подобряване условията на труд;
15.
Изготвени са анализи от Службата по трудова медицина на здравното
състояние на работещите в ДАА въз основа на заболеваемостта с временна
неработоспособност и трудовия травматизъм;
16.
Извършват се периодични профилактични медицински прегледи на
служителите;
17.
Обособени са работни места за трудоустрояването на работещите в ДАА,
които ежегодно, съгласно нормативните изисквания, се утвърждават. Осигурени са и
работни места за служители с диагностициран процент инвалидност и нормативно
определеният допълнителен отпуск;
18.
Осигурени са условия, които допринасят за постигане на баланс между
работата и личния живот на служителите чрез предоставяне на възможности за работно
време в променливи граници и допълнителен отпуск;
19.
Осигурени са и допълнителни методи за мотивиране на служителите по
нефинансов начин (предоставя се допълнителен отпуск, карти за спорт MULTY SPORT,
грамоти и др.).
20.
През 2019 г. се проведе за първи път избор на служител и екип на годината
(за 2018 г.).
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Не се провеждат регулярни срещи за открит диалог на ръководството на
ДАА с директорите на дирекции „ЦДА“, „ДВИА“, „РДА“ и със служителите;
2.
Липсва системност при отчитане нагласите и мотивацията на служителите редовност на проучването, анализиране на резултатите, набелязване и изпълнение на мерки
за подобрение;
3.
Необходимост от осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на
социално-битовите условия на служителите на работното място (адекватно отопление през
зимния период, хигиенизиране на сградите и закупуване на хигиенни материали, редовно
ремонтиране на работните помещения, подмяна на старо и амортизирано офис оборудване,
осигуряване на работно облекло на служителите по трудово правоотношение, редовно
възстановяване на командировъчни разходи, заплатени със собствени средства, финансово
осигуряване на дребни ремонти, оборудване на помещения за храна и почивка и др.);
4.
Ограничено е участието на експерти в работните групи. С цел предоставяне
на възможност за генериране на нови идеи и стимулиране на креативността, е необходимо
привличането на различни експерти;
5.
Необходимост от подобряване на комуникацията и открития диалог;
6.
Не е осигурена възможност всички служителите да дават обратна връзка за
качеството на управленските практики на своите преки ръководители/директори, както и
предложения за оптимизиране на дейността;
7.
Необходимост от предприемане на мерки за задържане на служителите и
намаляване на текучеството;
8.
Липсва система за генериране и събиране на идеи и предложения от
служителите за усъвършенстване на дейностите;
9.
Липсва практика на насърчаване и поощряване на творческите подходи;
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10.
Измерването на факторите на работната среда не е пълноценно. В работните
помещения не се измерват температура, влажност, скорост на движение на въздуха, шум,
прах и др. показатели;
11.
Няма информация, която да допълва анализа за заболеваемостта и временната
неработоспособност с ползването на различните видове отпуск, съгласно Кодекса на труда,
за всяка длъжност по структурни звена, който да допълни общата рамка. Тази информация
ще подпомогне процеса по планиране на текущи и бъдещи потребности;
12.
Необходим е системен анализ на текучеството на персонала в ДАА, който да
анализира причинно-следствените връзки и да е обвързван с възможните решения за
намаляване на съответните рискове.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ
1.
Провеждане на регулярни срещи за открит диалог на ръководството на ДАА с
директорите на дирекции „ЦДА“, „ДВИА“, „РДА“ и със служителите;
2.
Системно проучване и отчитане на нагласите и мотивацията на служителите,
анализиране на резултатите, набелязване и изпълнение на мерки за подобрение;
3.
Осигуряване на подходящи схеми и методи за възнаграждаване на служители,
вкл. и по нефинансов начин, например чрез планиране и преразглеждане на помощи,
придобивки/бонуси и подкрепа на социални, културни и спортни дейности, насочени към
здравето и благополучието на служителите. Осигуряване на средства за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати резултати на всяко тримесечие;
4.
Осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на социалнобитовите условия на служителите на работното място (адекватно отопление през зимния
период, хигиенизиране на сградите и закупуване на хигиенни материали, редовно
ремонтиране на работните помещения, подмяна на старо и амортизирано офис оборудване,
осигуряване на работно облекло на служителите по трудово правоотношение, редовно
възстановяване на командировъчни разходи, заплатени със собствени средства, финансово
осигуряване на дребни ремонти, оборудване на помещения за храна и почивка и др.);
5.
Включване на експерти в работните групи с цел предоставяне на възможност
за генериране на нови идеи и стимулиране на креативността;
6.
Подобряване качеството на средата за комуникация и открит диалог;
7.
Предоставяне на възможност служителите да дават обратна връзка за
качеството на управленските практики на своите преки ръководители/директори, както и
предложения за оптимизиране на дейността;
8.
Изготвяне на програма от дейности за подкрепа на социални, културни и
спортни дейности, насочени към здравето и благополучието на служителите;
9.
Създаване на условия за задържане на служителите и намаляване на
текучеството;
10.
Изграждане на система за генериране и събиране на идеи и предложения от
служителите за усъвършенстване на дейностите;
11.
Насърчаване на творческия подход, насочен към изпълнение на преките
служебни задължения;
12.
Редовно измерване на факторите на работната среда, като в работните
помещения да се измерват също и: температура, влажност, скорост на движение на въздуха,
шум, прах и др. показатели.
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Критерий 4.ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
4.1 . Развива и управлява партньорства със съответните организации
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 49 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 4.1. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Стимулират се и се реализират партньорства по определени задачи, свързани
с разработването и изпълнението на съвместни проекти и инициативи;
2.
Сключени са партньорски споразумения с български институции,
организации и др., както и двустранни и многостранни партньорски споразумения с
чуждестранни институции и организации;
3.
Извършва се обмен на добри практики и учене от чуждия опит; провеждат се
архивни стажовете във Франция;
4.
През 2017 и 2018 г. в ДАА са проведени студентски стажове по различни
програми;
5.
По проект на ОПАК е извършен обмен на добри практики на сродни
организации в страни-членки на ЕС;
6.
Отделни инициативи, свързани с партньорската дейност, се включват в
годишните планове на структурните звена;
7.
Партньорската дейност се отчита ежегодно;
8.
Сключени са договори с доставчици на услуги;
9.
ДАА участва в инициативата „Мениджър за един ден“;
10.
Създадена е Постоянна комисия по предложения за участие на ДАА или за
партньорство по проекти/програми/покани и други форми на финансиране;
11.
Агенцията участва в множество публично-частни инициативи и различни
международни споразумения.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Липсва анализ на ползите от всички сътрудничества, както с български
институции, организации, физически лица, така и с чуждестранни институции, организации
и др.;
2.
Не са идентифицирани ключовите партньори от частния, неправителствен и
публичен сектор;
3.
Не е въведен подход за управление на партньорствата, като се определят нови
ключови партньори, с оглед изпълняване на новите стратегическите и оперативните цели, с
ясно определяне на ползите за ДАА;
4.
Липсва анализ на договорите на ДАА и определяне на естеството на
взаимоотношения купувач-доставчик;
5.
Липсва периодично идентифициране и анализ на добри практики на сродни
организации;
6.
Не са изградени партньорства в областта на социалната отговорност.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изготвяне на анализ на ползите от всички сътрудничества, както с български
институции, организации, физически лица, така и с чуждестранни институции, организации
и др.;
2.
Разработване и управление на подходящи споразумения за партньорство и
сътрудничество, след анализиране на ползите от всички двустранни сътрудничества, както
с български институции, организации, физически лица, така и със сътрудничество с
чуждестранни институции, организации и др.;
3.
Изготвяне на анализ на договорите на ДАА и определяне на естеството на
взаимоотношения купувач-доставчик;
4.
Разработване и управление на договори с подходящи контрагенти – купувачдоставчик, след анализиране на договорите на ДАА за периода 2016-2018 г., и определяне
на естеството на взаимоотношения купувач-доставчик със социално-отговорен профил в
контекста на обществените поръчки;
5.
Идентифициране на ключовите партньори чрез въвеждане на системен
подход за управление на партньорствата, като се определят и нови ключови партньори, с
оглед изпълняване на новите стратегически и оперативни цели, с ясно определяне на
ползите за ДАА;
6.
Обмен на добри практики между партньорите и използване на учене от
добрия опит на другите и сравнителен анализ с най –добрите практики. Системно
информиране на служителите за проведените „обмени на добри практики“, анализ и
прилагане в ДАА на добрия чужд опит;
7.
Изграждане на партньорства в областта на социалната отговорност.
Критерий 4. ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
4.2. Създава и осъществява партньорства с гражданите/потребителите
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 70 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 4.2. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Създадена е интернет страница на ДАА с актуална информация за нейната
дейност, структурата, действащата нормативна уредба, предлаганите услуги, годишните
доклади, съобщения за провеждане на пресконференции, откриване на изложби и др.;
2.
Въведени са различни канали за събиране на мнения, препоръки и оплаквания
от потребителите на архивна информация;
3.
Провежда се активна информационна политика чрез административния сайт,
социалните медии и др. канали;
4.
Осигурена е прозрачност в дейността на ДАА;
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5.
Потребителите на архивна информация в читалните попълват анонимна
анкетна карта за проучване на тяхната удовлетвореност и подобряване на
административното обслужване;
6.
Направено е проучване на удовлетвореността на потребителите на архивна
информация през 2016, 2017 и 2018 г., въз основа на постъпилите през календарната
година мнения, препоръки, коментари и жалби и за възможностите на ДАА за извършване
на корективни действия за подобряване на удовлетвореността. Докладът се публикува на
административния сайт;
7.
Утвърдени са Вътрешни правила за административното обслужване в ДАА;
8.
През 2015 г. е актуализирана Хартата на клиента;
9.
През 2019 г. ДАА е избрана като пилотна администрация и в рамките на
изпълняван от МС проект „По-високо качество на административното обслужване чрез
въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от
потребителите“ е разработен проект на нова Харта на клиента, съобразена с предложените
по проекта нормативни изисквания;
10.
Осигурена е прозрачност по отношение на функционирането на
организацията. В изпълнение на разпоредбите от Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ), в рубриката „Достъп до обществена информация“ на
административната интернет страница на ДАА регулярно се публикува актуална
обществена информация, включително ежегодния доклад за проучване на
удовлетвореността на потребителите на архивна информация. Паралелно с това, с цел
осигуряване на прозрачност за дейността на Агенцията и за улесняване на достъпа на
всички заинтересовани лица до интересуващата ги обществена информация, на сайта на
ДАА е публикувана и своевременно се актуализира информацията по реда на чл. 15 от
ЗДОИ;
11.
През 2018 г. ДАА зае първо място сред Агенциите в ежегодната класация,
представена от Фондация „Програма Достъп до информация“ за рейтинг на базата на
събраните точки по определените показатели, докато през 2017 и 2016 г. тя беше на второ
място;
12.
Осъществява се политика на активно прилагане на иновативни методи за
обработка, съхранение и използване на архивната информация чрез дигитализация на
архивните фондове;
13.
ДАА участва в проект за инвентаризация на административните услуги;
14.
Агенцията участва в проверка на административното обслужване чрез метода
„таен клиент“.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Развитие на информационната политика на ДАА с гражданите/потребителите
по възможно най-много и разнообразни канали за комуникация;
2.
Отчитане и анализиране и на мненията, изразени чрез социални мрежи и
сайтовете;
3.
Няма изграден електронна обратна връзка за комуникация с
гражданите/потребителите за получаване на идеи и предложения за подобряване на
услугите и продуктите, предоставяни от ДАА;
4.
Актуализиране на образеца на Анкетна карта на ДАА за проучване на
удовлетвореността на потребителите на архивна информация и за подобряване на
административното обслужване;
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5.
Насърчаване на гражданите/потребителите да изразяват своите потребности и
очаквания от ДАА;
6.
Изразяване на подкрепа за партньорства с гражданите, представителни
граждански групи, организации на гражданското общество и др.;
7.
Определяне и съгласуване на начини за привличане на потребители на
архивна информация като участници в процеса на обогатяване на документалното
богатство на държавните архиви;
8.
Подобряване на материално-техническата база в читалните – осигуряване на
по-добро осветление, отопление, климатизация, оборудване с компютри, ускоряване на
дигитализацията на документите, възможност да заплащане на услугите чрез ПОСтерминали във всички архиви и др.;
9.
Извършване на анализ за ползите от дейността на Националния архивен съвет
и Читателското експертно-консултативно звено.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Провеждане на активна информационна политика на ДАА с
гражданите/потребителите по възможно най-много и разнообразни канали за комуникация;
2.
Отчитане и анализиране и на мненията, изразени чрез социалните мрежи и
сайтовете и онлайн анкета за проучване на удовлетвореността от е-услугите, ползването на
сайтовете, ИСДА и НЕРА;
3.
Актуализиране на Анкетната карта на ДАА, с която Агенцията събира и
анализира предложения на потребителите на архивна информация, похвали и оплаквания, с
цел подобряване на предоставяните административни услуги;
4.
Изграждане на комуникационен канал за обратна връзка с
гражданите/потребителите за получаване на идеи и предложения за подобряване на
услугите и продуктите, предоставяни от ДАА;
5.
Провеждане
на
политики,
насочени
към
привличане
на
гражданите/потребителите като участници в процеса на обогатяване на документалното
богатство на държавните архиви;
6.
Подобряване на материално-техническата база в читалните – осигуряване на
по-добро осветление, отопление, климатизация, оборудване с компютри, ускоряване на
дигитализацията на документите, възможност да заплащане на услугите чрез ПОСтерминали във всички архиви и др.;
7.
Изготвяне на анализ за дейността на Националния архивен съвет
Читателското експертно-консултативно звено.
Критерий 4. ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
4.3.
Управлява финансите
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 22 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 4.3. показва, че
ДАА извършва един етап от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“.
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СИЛНИ СТРАНИ
1.
Финансовите средства на Агенцията се планират и отчитат;
2.
Дейността по финансово-счетоводното осигуряване на структурните звена се
отчита регулярно, съобразно нормативните изисквания – ежемесечно, на тримесечие, на
шестмесечие и годишно и се упражнява контрол на централно ниво;
3.
В ДАА има утвърдена Система за финансово управление и контрол.
Ежегодно се попълва Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и
контрол, съгласно нормативните изисквания, сформирана е работна група и се изготвя
годишен доклад за състоянието на СФУК в ДАА;
4.
Утвърдена е Стратегия за управление на риска в ДАА. Ежегодно се изготвя
риск-регистър.Утвърденият Риск-регистър на ДАА се изпраща за сведение по електронна
поща до всички служители;
5.
На сайта е публикувана нормативно определената информация за
изпълнението на бюджета от ДАА – годишни бюджети и финансови отчети на ДАА;
6.
Използват се възможности за осигуряване на допълнителен финансов ресурс
чрез участие в проекти с външно финансиране, национални програми, отпускане на целеви
средства за изпълнение на конкретни дейности ви дарения.
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Наблюдава се тенденция за постоянен недостиг на финансов ресурс;
2.
Детайлно планиране и отчитане на получените финансови средства и
публикуване на информация на административния сайт;
3.
Липсва обвързване на финансовото управление със стратегическите и
оперативни цели. Заложените в Стратегията на ДАА цели и индикатори не са финансово
обезпечени;
4.
Анализът на риска не е обвързан с възможните решения с ресурсно
обезпечаване (финансово, кадрово и др.) и не води до формулиране на конкретни решения;
5.
Липсват инвестиционни решения и финансов контрол въз основа на анализ на
разходите/ползите, принципите за устойчивост и етика;
6.
В бюджетните документи, включително в програмен формат, да са включени
индикатори за цялостно измерване на резултатите (output) и индикатори за въздействие
(outcome);
7.
Не се прилагат ефективни средства за намаляване на процеса на текучество
на кадрите в трудоспособна възраст чрез определянето на приемливо финансово
възнаграждение, отговарящо на реалното натоварване на служителите;
8.
Годишните планове за дейността на структурните звена се утвърждават без
финансова обезпеченост на дейностите. Голяма част от тях са и недофинансирани.
Определени дейности се финансират само в рамките на първото шестмесечие (пр.
контролно-методическата дейност във фондообразуватели извън областния център), което
възпрепятства изпълнението им в цялост;
9.
Служителите извършват контролно-методическата дейност извън областния
център с лични средства, възстановяването на които се забавя продължително;
10.
Често служители заплащат с лични средства извършването на дребни
ремонти и/или закупуването на консумативи, хигиенни материали и др., възстановяването
на които се забавя продължително;
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11.
Финансовите задължения по договори за услуги, данъци, такси и др.се
изплащат с голямо закъснение, което вреди на имиджа на институцията;
12.
Необходимо е осигуряване на допълнителни средства за СМР и технологични
иновации;
13.
Необходимо е осигуряване на финансови средства за изплащане на
нормативно определеното ДВПР на служителите на всяко тримесечие;
14.
Не се извършва ефективен контрол на въведените системи за планиране,
наблюдение и отчитане на бюджета и разходите на ДАА с цел подобряване ефективността
и ефикасността на финансовото управление за постигане на стратегическите цели.
Отчитане на резултатите и въздействията в краткосрочен и дългосрочен план.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Финансово обезпечаване на цялостната дейност на ДАА;
2.
Детайлно планиране и отчитане на получените финансовите средства и
публикуване на информация на административния сайт. Точна и ясна разбивка по всички
пера на бюджета на Агенцията за: приходи, пренасочване на финансови средства и
направените разходи;
3.
Видими на сайта ежедневни плащания по СЕБРА;
4.
Заложените в новата Стратегия на ДАА цели и индикатори да са финансово
обезпечени;
5.
Анализът на риска да е обвързан с възможните решения с ресурсно
обезпечаване (финансово, кадрово и др.) и да води до формулиране на конкретни решения;
6.
Инвестиционните решения да бъдат обвързани с финансовия контрол въз
основа на анализ на разходите/ползите и принципите за устойчивост и етика;
7.
В бюджетните документи, включително в програмен формат, да се включат
индикатори за цялостно измерване на резултатите (output) и индикатори за въздействие
(outcome);
8.
Намаляване на процеса на текучество на кадрите в трудоспособна възраст
чрез определянето на приемливо финансово възнаграждение, отговарящо на реалното
натоварване на служителите;
9.
Годишните планове за дейността на структурните звена да се утвърждават с
финансова обезпеченост на дейностите;
10.
Осигуряване на финансови средствата за изплащане на нормативно
определеното ДВПР на служителите на всяко тримесечие;
11.
Ефективен контрол на въведените системи за планиране, наблюдение и
отчитане на бюджета и разходите на ДАА с цел подобряване ефективността и ефикасността
на финансовото управление за постигане на стратегическите цели. Отчитане на резултатите
и въздействията в краткосрочен и дългосрочен план.
КРИТЕРИЙ 4. ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
4.4.
Управлява информация и знание
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 59 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 4.4. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
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как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Направено е описание на работните процеси от изпълнителя на
функционалния анализ на ДАА през 2012 г.;
2.
Утвърдени са Вътрешни правила за функциите и дейностите по управление
на човешките ресурси;
3.
Осигурен е достъп до информация и данни на заинтересованите страни по
систематичен и удобен за потребителя начин чрез административната интернет страница;
4.
Посредством административната интернет страница на ДАА е осигурен
достъп до информация на всички заинтересовани страни;
5.
Възобновена е практика за провеждане на петъчни салони за споделяне на
информация, знания и представяне на добри практики между служителите от структурните
звена в централната администрация;
6.
ДАА осигурява 24/7 дистанционен публичен достъп до информациония
масив, съставна част от НАФ (ИСДА, Дигитални колекции, административен сайт и др.).
ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Няма изградена система за управление, съхранение и оценка на
информацията и знанията, която да гарантира техния правилен подбор, точност,
надеждност и сигурност в съответствие със стратегическите и оперативните цели;
2.
Не са осигурени достъп до и обмен на релевантна информация и данни с
всички заинтересовани страни по систематичен и удобен за тях начин, при отчитане на
специфичните нужди на обществото;
3.
Няма вътрешни канали за разпространение на информация в рамките на
организацията, които да осигурят равнопоставен достъп на всички служители до знанията,
свързани с техните дейности и задачи (интранет, споделена папка с нормативни документи,
заповеди, образци и др.);
4.
Необходимо е предприемане на действия за превенция на риска от загуба на
ключова информация и знания на служителите след тяхното напускане;
5.
Служителите в териториалните звена нямат електронна поща и по този начин
са лишени от възможността за получаване и използване на вътрешна и външна
информация, която им е необходима за изпълнение на служебните задължения;
6.
Осигуряване на равнопоставен достъп до информация за всички членове на
обществото (възрастни хора, хора с увреждания и т.н.) – създаване на версия на
административния сайт, тематичните колекции и ИСДА за лица с намалено зрение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изграждане на система за управление, съхранение и оценка на информацията
и знанията, която да гарантира техния правилен подбор, точност, надеждност и сигурност в
съответствие със стратегическите и оперативните цели;
2.
Осигуряване на постоянен трансфер на знания между служителите в ДАА;
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3.
Предприемане на действия за превенция на риска от загуба на ключова
информация и знания на служителите след тяхното напускане;
4.
Осигуряване на достъп до и обмен на релевантна информация и данни с
всички заинтересовани страни по систематичен и удобен за тях начин, при отчитане на
специфичните нужди на обществото;
5.
Създаване на вътрешни канали за разпространение на информация в рамките
на организацията, за да се гарантира, че всички служители имат достъп до нея и до
знанията, свързани с техните задачи и цели (интранет, споделена папка с нормативни
документи, заповеди, бланки и формуляри);
6.
Въвеждане на електронно деловодство в териториалните структурни звена;
7.
На служителите, които нямат електронна поща, да бъде създадена такава за
получаване и използване на вътрешна и външна информация, която им е необходима за
изпълнение на служебните задължения;
8.
Осигуряване на равнопоставен достъп до информация за всички членове на
обществото (възрастни хора, хора с увреждания и т.н.) – създаване на версия на
административния сайт, тематичните колекции и ИСДА за лица с намалено зрение и др.
Критерий 4. ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
4.5.
Управлява технологии
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 49 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 4.5. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Разработена и внедрена е информационна система на държавните архиви,
която е надградена с проектно финансиране по ОПАК;
2.
Разработен и внедрен е електронен Регистър на НАФ (програма НЕРА);
3.
Осигурен е онлайн достъп до наличната информация в ИСДА и до
административния и тематични сайтове, които се надграждат с нови данни;
4.
Подобрен и облекчен е достъпът на потребителите до административните и
специализирани услуги чрез предоставяните е-услуги;
5.
Извършен е мониторинг (чрез международно проучване от Финландия) и
оценка на използваната технология за дигитализация на архивни документи на хартиен
носител;
6.
Предоставена е възможност за заплащане на държавни такси и услуги чрез
виртуален ПОС терминал и чрез ПОС-терминали в дирекциите „ЦДА“, „ДВИА“ и „РДА“;
7.
Формулирани са стратегически и оперативни цели, свързани с ИКТ.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Не се извършва анализ на ефективността на разходите и възвръщаемостта на
инвестициите в областта на ИКТ;
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2.
Прилагане, мониторинг и оценка на ефективността на разходите на
използваните технологии;
3.
Периодът на възвръщаемост на инвестициите за технологии да бъде
достатъчно кратък, като е необходимо въвеждането на надеждни показатели за измерването
му;
4.
Липса на е-деловодна система в държавните архиви в страната, която
затруднява дейността им;
5.
Управление на технологиите въз основа на анализ и в съответствие с новите
стратегически и оперативни цели;
6.
Проучване на новостите в технологиите и иновации и преразглеждане на
политиката, при констатирана необходимост;
7.
Недостатъчно хардуерно и софтуерно осигуряване, и осигуряване на
информационна сигурност на системите;
8.
Ефикасно прилагане на подходящи технологии при извършвани обучения и
за подобряване на изпълнението на дейностите;
9.
Налице е остаряла техника, на която не се извършва периодична
профилактика и на която е невъзможно да бъде актуализиран софтуерът;
10.
Има недостиг на техника;
11.
Подобряване на достъпа на потребителите до услугите в читалните чрез
осигуряване на необходимата техника и интернет връзка;
12.
Не са налични необходимите софтуерни и хардуерни решения за
осъществяването на е-архивиране;
13.
Необходимост от осигуряване на дигитални хранилища за съхранение на
НАФ;
14.
Невъзможност за използване на аудио-визуалните документи, съставна част
от НАФ;
15.
Не е осигурен необходимият кадрови ресурс за поддръжката на
съществуващите софтуерни и хардуерни решения, както и на всички бъдещи продукти в
областта на новите технологии;
16.
ДАА не отчита екологичното си въздействие във връзка с рециклирането на
техника и консумативи.
17.
Не е осигурена възможност за онлайн плащания във всички държавни архиви
чрез ПОС-терминали.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Извършване на анализ на ефективността на разходите и възвръщаемостта на
инвестициите в областта на ИКТ;
2.
Прилагане, мониторинг и оценка на ефективността на разходите на
използваните технологии;
3.
При извършване на инвестиции в технологии, периодът на възвръщаемост да
бъде достатъчно кратък, съобразно въведени надеждни показатели за измерването му;
4.
Въвеждане на е-деловодна система в държавните архиви в страната;
5.
Управление на технологиите въз основа на анализ и в съответствие с новите
стратегически и оперативни цели;
6.
Проучване на новостите в технологиите и иновациите и преразглеждане на
политиката, при констатирана необходимост;
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7.
Хардуерно и софтуерно осигуряване, и осигуряване на информационна
сигурност на системите;
8.
Инсталиране на нови версии на офис пакет и други специални програми,
съобразени със задачите на структурните звена;
9.
Залагане като приоритетна задача свързването с ЕЕСМ на всички държавни
архиви и създаването на вътрешна мрежа за цялата система;
10.
Ефикасно прилагане на подходящи технологии при извършвани обучения и
за подобряване на изпълнението на дейностите;
11.
Подмяна на остарялата техника, извършване на периодична профилактика и
актуализиране на софтуера;
12.
Подобряване на достъпа на потребителите до услугите в читалните чрез
осигуряване на необходимата техника и интернет връзка;
13.
Осигуряване на необходимите софтуерни и хардуерни решения за
осъществяването на е-архивиране;
14.
Осигуряване на дигитални хранилища за съхранение на НАФ;
15.
Осигуряване на физическото дублиране на дигиталните си масиви на
огледални сървъри;
16.
Въвеждане на ПОС-терминали във всички държавни архиви;
17.
Осигуряване на използваемостта на аудио-визуалните документи, съставна
част от НАФ;
18.
Осигуряване на необходимия кадрови ресурс за поддръжката на
съществуващите софтуерни и хардуерни решения, както и на всички бъдещи продукти в
областта на новите технологии;
19.
Отчитане на екологичното въздействие от извършваната от ДАА дейност във
връзка с рециклирането на техника и консумативи.
Критерий 4. ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
4.6.
Управлява инфраструктурата
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 31 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 4.6. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
От дирекция „АПФСО“ се поддържа и актуализира Регистър на
архивохранилищата в риск;
2.
В част от сградите на държавните архиви са изградени рампи за достъп на
лица в неравностойно положение;
3.
Единствено в административната сграда в София е изградена специализирана
читалня за хора в неравностойно положение със санитарен възел;
4.
В някои държавни архиви се събира отделно отпадъчната хартия;
5.
Има изготвени правила за стопанисване на сградния фонд;
6.
Дейностите по поддръжка на сградния фонд и материално-техническата база
се отчитат годишно и на шестмесечие;
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7.
ДАА осъществява пряко управлението на материалните си ресурси,
включително безопасното им рециклиране/изхвърляне, но също така и чрез възлагане на
външни изпълнители.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Не е организирано разделно събиране на отпадъци;
2.
Не се поддържа сградният фонд;
3.
Не се осигуряват условия за нормална работа, свързани с отоплението в
сградите и в архивохранилищата;
4.
Нерегулярна доставка на канцеларски материали и консумативи;
5.
Не се извършва подмяна на офис-оборудването в съответствие с
потребностите на служителите, организационната култура и физическите ограничения;
6.
В повечето сгради санитарните помещения са трудно достъпни за хора с
увреждания;
7.
Част от планираните дейности за поддръжка на сградния фонд не се
изпълняват поради недостиг на финансов ресурс;
8.
Не е осигурена подходяща физическа достъпност в сградите си в
съответствие с нуждите и очакванията на граждани/потребители (достъп за инвалиди, места
за паркиране на МПС, велосипеди и др.);
9.
Агенцията не извършва ефикасна, икономична и устойчива поддръжка на
използваните сгради, офиси, оборудване и материали.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Разделно събиране на отпадъци;
2.
Поддържане на сградният фонд;
3.
Осигуряване условия за нормална работа, свързани с отоплението в сградите
и в архивохранилищата;
4.
Регулярна доставка на канцеларски материали и канцеларски консумативи;
5.
Да бъде заложено в новия стратегически документ осигуряването на
безопасна, ефективна и ефикасна употреба на офис-оборудването в съответствие с
потребностите на служителите, организационната култура и физическите ограничения;
6.
Санитарните помещения в сградите на държавните архиви да бъдат
пригодени и за хора с увреждания;
7.
Осигуряване на подходяща физическа достъпност в сградите на държавните
архиви в съответствие с нуждите и очакванията на граждани/потребители (достъп за
инвалиди, места за паркиране на МПС, велосипеди и др.);
8.
Агенцията да извършва ефикасна, икономична и устойчива поддръжка на
използваните сгради, офиси, оборудване и материали;
9.
Модернизация и оборудване на архивохранилищата и читалните на
държавните архиви, подмяна на остарялата материално техническата база, ремонт и
оборудване на работните помещения;
10.
Осигуряване на ефикасна, икономична и устойчива поддръжка и
профилактика на сградите и техниката;
11.
Поетапно оптимизиране на енергийната ефективност на сградния фонд на
ДАА.
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Критерий 5. ПРОЦЕСИ
5.1. Идентифицира, проектира, управлява и обновява процесите с участието на
заинтересованите страни
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 58 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 5.1. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
На административната страница е публикувана информация на вниманието
на всички заинтересовани страни, която се актуализира;
2.
Системно се планира и отчита дейността на Агенцията, плановете и отчетите
се публикуват на сайта;
3.
Има детайлно разписани процедури, описание на процесите и инструкции,
като са идентифицирани „собствениците на процесите“. Идентифицирани са лицата, които
контролират всички стъпки в процесите от компетенциите на институцията и са отговорни
за тях;
4.
В отчета на Стратегията се отчита изпълнението на целите и причините за
неизпълнението им;
5.
Разработени и утвърдени са вътрешни административни актове, свързани с
дейността на Агенцията и изпълняваните от нея програма и политика, като при
констатирана необходимост се пристъпва към тяхното изменение или допълнение;
6.
Регулярно се анализират и отчитат рисковете и се работи по актуализацията
на нормативната база;
7.
Определен е единен подход на планиране и отчитане на целите и се посочват
отговорници;
8.
Осъществява се контрол върху планирането и отчитането на
специализираните архивни дейности;
9.
Утвърдени са Стратегия за управление на риска и Вътрешни правила за
финансово управление и контрол;
10.
Утвърдена е Харта на клиента;
11.
Въведена е Анкетна карта, чрез която се наблюдава ефективността на
процесите и удовлетвореността на потребителите;
12.
Делегираните правомощия улесняват извършването на административни и
специализирани процеси и услуги от компетентността на държавните архиви;
13.
Като част от държавната администрация, ДАА има формулирана
стратегическа цел за внедряване и развитие на електронното управление като средство за
повишаване на ефективността на процесите в администрацията и за облекчаване на
взаимодействието между администрация, служители и граждани;
14.
Утвърдени са Вътрешни правила за оборот на документи на хартиен носител
и на електронни документи;
15.
Въз основа на извършен анализ на процеси се предоставят и е-услуги.
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ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Липсва цялостен анализ на риска и оценка на процесите, рисковете и
критичните фактори за успех, вземайки под внимание целите на организацията и
променящата се околна среда. Анализът на рисковете и критичните фактори за успех е
формален и без да се набелязват и предприемат последващи действия за изпълнението им;
2.
Няма ефективно разпределение на ресурсите за процесите, съобразно техния
принос за изпълнението на дейността;
3.
Не се прави мониторинг и оценка на въздействието на ИКТ и електронните
услуги върху процесите по отношение на ефикасност, качество, ефективност;
4.
Не се въвеждат иновативни процеси на база на редовни национални и
международни обучения за споделяне на добър опит, като се обръща внимание на пречките
за внедряването им и необходимите ресурси за тяхното въвеждане;
5.
Не се ангажират служителите и съответните външни заинтересовани страни в
проектирането и подобряване на процесите на базата на измерената им ефикасност,
ефективност и резултатност (резултати и въздействия);
6.
Необходимост от обвързване на процесите и новите стратегически цели;
7.
Подобряване на комуникацията с фондообразувателите;
8.
Необходима е нормативна и методическа регламентация на дейностите в
областта е-архив и е-архивиране;
9.
Поради липса на достатъчен кадрови ресурс „собствениците на процеси“
често са и техни изпълнители;
10.
Налице е раздробяване и детайлизиране на описанието на ключовите
процеси;
11.
Не се извършва периодичен преглед на процесите;
12.
Липсва анализ на ефикасността, ефективността и резултатите от
въздействието на ключовите процеси;
13.
Липсва разпределение на ресурсите по начин, гарантиращ плавното
изпълнение на ключовите процеси;
14.
Липсва анализ доколко резултативна е ангажираността на служителите в
проектирането на процесите;
15.
Липсва финансово и технологично обезпечаване на процесите.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Извършване на цялостен анализ на риска и оценка на процесите, рисковете и
критичните фактори за успех, вземайки под внимание целите на организацията и
променящата се околна среда. Анализът на рисковете и критичните фактори за успех е
формален и без да се набелязват и предприемат последващи действия за изпълнението им;
2.
Ефективно разпределение на ресурсите за процесите съобразно техния
принос за изпълнението на дейността;
3.
Извършване на мониторинг и оценка на въздействието на ИКТ и
електронните услуги върху процесите по отношение на ефикасност, качество, ефективност;
4.
Въвеждане на иновативни процеси на база на редовни национални и
международни обучения за споделяне на добър опит, като се обръща внимание на пречките
за внедряването им и необходимите ресурси за тяхното въвеждане;
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5.
Ангажиране на служителите и съответните външни заинтересовани страни в
проектирането и подобряване на процесите на базата на измерената им ефикасност,
ефективност и резултатност (резултати и въздействия);
6.
Осигуряване на връзка между процесите и новите стратегически цели, като
процесите се планират и управляват по начин, който да осигурява постигане на
набелязаните цели и заложените индикатори;
7.
Подобряване на комуникацията с фондообразувателите;
8.
Нормативна и методическа регламентация на дейностите в областта е-архив и
е-архивиране;
9.
Осигуряване на достатъчен кадрови ресурс за изпълнение на процесите;
10.
Извършване на периодичен преглед на процесите;
11.
Извършване на анализ на ефикасността, ефективността и резултатите от
въздействието на ключовите процеси;
12.
Разпределението на ресурсите да се извършва по начин, гарантиращ плавното
изпълнение на ключовите процеси;
13.
Финансово и технологично обезпечаване на процесите;
14.
Анализ на резултатите от проверки, курсовете за обучение на учрежденски
кадри, работа на ЕПК и ЦЕПК, използването на архивни документи по теми и въпроси,
отразяването на публични събития и въздействието върху обществото;
15.
Провеждане на консултативни срещи с представители на заинтересованите
страни.
16.
Анализ на използваните ИКТ в институцията въз основа на анкета;
17.
Анализ на използването на електронните услуги и въздействието им върху
процесите;
18.
Дефиниране на допълнителни показатели за изпълнение, чрез прилагането на
които да се наблюдава ефективността на процесите;
19.
Внедряване на система за е-архивиране;
20.
Осигуряване на необходимия финансов ресурс за подобряване на хардуерния
и софтуерен ресурс на ДАА.
Критерий 5. ПРОЦЕСИ
5.2.
Разработва и предоставя
гражданите/ потребителите

услуги

и

продукти, ориентирани

към

Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 64 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 5.2. показва, че
ДАА извършва три етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“, 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“ и 3.
„Провери“ – „Правим проверка/преглед дали извършваме правилните дейности по
правилния начин“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
по ОПАК;

Предоставят се и електронни услуги, въведени в резултат на изпълнен проект
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2.
Предоставена е възможност за онлайн заявка на снимков материал от сайта
Фотоархив.BG;
3.
Възможност за плащане на дължими такси с ПОС-терминал в дирекциите
„ЦДА“, ДВИА“ и „РДА“;
4.
Възможност за плащане на дължими такси чрез виртуален ПОС-терминал;
5.
Извършен е преглед на вписаните административни услуги в
Административния регистър;
6.
Информацията за услугите е публикувана на интернет страницата на ДАА (на
български и английски език), на Портала за отворени данни и е достъпна чрез
информационни табла във всяка читалня на държавните архиви;
7.
Поддържа се постоянна двупосочна връзка с потребителите на архивна
информация в читалните за проучване на степента на тяхната удовлетвореност от начините
и методите за предоставяне на архивната информация (анонимна анкетна карта, кутии и
тетрадки за мнения и препоръки);
8.
Научната читалня № 100 на дирекция „ЦДА“ (София, ул. „Московска“ № 5)
работи с удължено работно време, съобразено с потребностите на читателите;
9.
Внедрени са ИСДА и електронен Регистър на НАФ (програма НЕРА), до
които е осигурен достъп на външни потребители 24/7 чрез административния сайт;
10.
Създадена е интернет-платформата „Архивите говорят“ с тематични
дигитални колекции, които са с обществена значимост и висока информационна стойност;
11.
Потребителите са ангажирани в подобряването на качеството на услугите,
чрез попълване на анкетни карти;
12.
Резултатите от анкетните карти се обобщават ежегодно в годишни доклад,
които се публикуват на административния сайт;
13.
Разработена е система за управление на обработката и предоставяне на
отговори по запитвания, жалби и сигнали, отправени от потребителите;
14.
Представители на фондообразувателите бяха ангажирани в процеса на
изготвяне на Методическия кодекс.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
По-тясно сътрудничеството с гражданите/ потребителите при изпълнението
на предоставяните услуги от ДАА и вземане под внимание на тяхното мнение, идеи и
препоръки;
2.
Подобряване на възможностите за достъп и използване на документи на
магнитен носител, съхранявани в държавните архиви;
3.
Подобряване на обслужването на потребители в неравностойно положение –
чрез адаптирани за нуждите им услуги в електронен формат, аудио-информационни табла,
оборудване на читални и др.;
4.
Разширяване и обновяване на хардуерните и софтуерните ресурси на
Агенцията;
5.
Попълване и усъвършенстване на централизираните бази на ИСДА и НЕРА с
архивни описания и дигитални копия на архивни документи чрез функционалностите на
ИСДА;
6.
Подобряване на обслужването на потребителите на архивна информация;
7.
Разширяване на източниците на комплектуване;
8.
Подобряване съхранението и опазването на документите, обект на НАФ във
фондообразувателите;
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9.
Гражданите/потребителите не са ангажирани в проектирането на ключовите
процеси и в насочване резултатите от въздействието им чрез изграждане на обратна връзка
за обмен на мнения и идеи;
10.
Необходимо е идентифициране и анализ на получените резултатите от
въздействието на ключовите процеси;
11.
Необходимост от предприемане на последващи действия в резултат от
получената от потребителите обратна връзка за подобряване изпълнението на процесите;
12.
Необходимост от разработване с участието на заинтересованите страни на
стандарти за управление на качество на услугите;
13.
Необходимост от разработване с участието на заинтересованите страни на
нови видове интерактивни услуги;
14.
Не е осигурен достъп до архивна информацията за незрящи хора.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Разширяване сътрудничеството с гражданите/ потребителите и вземане под
внимание на тяхното мнение, идеи и препоръки във връзка с предоставяните от ДАА
услуги и стандарти за изпълнението им;
2.
Предоставяне на възможност за достъп и използване на документи на
магнитен носител, съхранявани в държавните архиви;
3.
Подобряване на обслужването на потребители в неравностойно положение –
чрез адаптирани за нуждите им услуги в електронен формат, аудио-информационни табла,
оборудване на читални и др.;
4.
Разширяване и обновяване на хардуерните и софтуерните ресурси на
Агенцията;
5.
Попълване и усъвършенстване на централизираните бази на ИСДА и НЕРА с
архивни описания и дигитални копия на архивни документи чрез функционалностите на
ИСДА;
6.
Подобряване на обслужването на потребителите на архивна информация;
7.
Разширяване на източниците на комплектуване;
8.
Подобряване съхранението и опазването на документите, обект на НАФ във
фондообразувателите;
9.
Ангажиране на гражданите/потребителите в проектирането на ключовите
процеси и в насочване резултатите от въздействието им чрез изграждане на обратна връзка
за обмен на мнения и идеи;
10.
Идентифициране и анализ на получените резултати от въздействието на
ключовите процеси;
11.
Предприемане на последващи действия в резултат от получената от
потребителите обратна връзка за подобряване изпълнението на процесите
12.
Разработване с участието на заинтересованите страни на стандарти за
управление на качество на услугите;
13.
Разработване с участието на заинтересованите страни на нови видове
интерактивни услуги;
14.
Осигуряване на достъп до архивна информацията за незрящи хора;
15.
Възстановяване работата на Читателското експертно-консултативно звено;
16.
Изработване на брошури, дипляни, аудио-визуално представяне на
институцията и услугите;
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17.
Създаване на версии на административната интернет страница, тематичните
дигитални колекции и ИСДА за хора с намалено зрение;
18.
Включване на гражданите/потребителите в проектирането и разработването
на нови видове интерактивни услуги;
19.
Обособяването по места на фокус групи от потребители и фондообразуватели
в проектирането и подобряването на качеството на услугите и продуктите.
Критерий 5. ПРОЦЕСИ
5.3. Координира процесите вътре в организацията и вън от организацията – с
други свързани организации
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 37 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. По скалата за оценка на
благоприятстващите фактори чрез класическо точкуване на подкритерий 5.3. показва, че
ДАА извършва два етапа от PDCA-цикъла, а именно 1. „Планирай“ – „Разполагаме с план
как да извършим тази дейност“ и 2. „Извърши“ – „Ние прилагаме/ правим това“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Участия в срещите на: ГЕА, ЕБНА и по линия на двустранното
сътрудничество;
2.
Подписани договори и партньорски споразумения с български институции,
организации и др., както и двустранни и многостранни договори и партньорски
споразумения с чуждестранни институции, организации и др.;
3.
Създадена нормативна и методическа база, обхващаща основните процеси за
прилагането на Закона за НАФ;
4.
През 2012 г. е извършен функционален анализ на ДАА;
5.
Внедряването на модела CAF предоставя възможност за самооценка на
дейността на цялата организация и нейното усъвършенстване;
6.
Описани са доставчиците на услуги, с които Агенцията има сключени
договори;
7.
Има координация и обвързване на процесите в организацията с тези на
ключови партньори;
8.
Взаимодействието между структурните звена в рамките на ДАА и в
дирекциите е регламентирано чрез утвърдени вътрешни нормативни актове и правила за
изпълнение на административни и архивни процеси;
9.
Осигурени са възможности за използване на различни комуникационни
канали за връзка (стационарни, мобилни, е-поща и др.) на съответните йерархични нива;
10.
Прилагат се Вътрешни правила за целеполагане, мониторинг и актуализация
на стратегическите и оперативни цели на ДАА и Правила за мониторинг на
усъвършенстваната политика на Агенцията.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Разширяване участието на ДАА в работата на МСА, ГЕА, ЕБНА, ИКАРУС и
др. Не се предоставя информация за обсъжданите теми от участията, работните материали
и взетите решения;
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2.
Не се въвеждат иновативни процеси на база на редовно проведени
национални и международни срещи и обучения за споделяне на добър опит;
3.
Липсва анализ на ползите от всички двустранни сътрудничества, както с
български институции, организации, физически лица, така и за сътрудничеството с
чуждестранни институции, организации и др. Необходимост от идентифициране на
ключови и бъдещи партньори и др.;
4.
Необходимост от изграждане на култура на работа, превъзмогваща границите
при управлението на процеса, избягваща ограниченото мислене, координираща процесите в
цялата организация или разработване на процеси, обхващащи цялостната дейност на
организацията;
5.
Подобряване на функционалната свързаност и унифициране на процесите за
управление и прилагане правилата за основните архивни дейности;
6.
Необходимост от обвързване на процесите в институцията с ключови
партньори в публичния, частния и неправителствения сектор.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Разширяване участието на ДАА в работата на МСА, ГЕА, ЕБНА, ИКАРУС и
др. Предоставяне на информация за обсъжданите теми от участията, работните материали и
взетите решения;
2.
Въвеждане на иновативни процеси на база на редовно проведени национални
и международни срещи и обучения за споделяне на добър опит;
3.
Анализиране на ползите от всички двустранни сътрудничества, както с
български институции, организации, физически лица, така и за сътрудничеството с
чуждестранни институции, организации и др.;
4.
Идентифициране на ключови и бъдещи партньори;
5.
Създаване на култура на работа, превъзмогваща границите при управлението
на процеса, избягваща ограниченото мислене, координираща процесите в цялата
организация или разработване на процеси, обхващащи цялостната дейност на
организацията;
6.
Подобряване на функционалната свързаност и унифициране на процесите за
управление и прилагане правилата за основните архивни дейности;
7.
Обвързване на процесите в институцията с ключови партньори в публичния,
частния и неправителствения сектор;
8.
Създаване на работни групи в организациите с цел постигане на по-добра
координация на процесите и преодоляване на организационните граници;
9.
Провеждане на преговори с НОИ и Оперативния архив на Българската армия
(БА) и сключване договор (споразумение за партньорство) във връзка със значителния дял
на гражданите, търсещи информация и справки за минал трудов стаж. Създаване на
възможност за обвързаност на услугата по електронен път между ДВИА и Оперативния
архив на БА;
10.
Иницииране създаването на работни групи със сродни институции и
организации за преодоляване на проблеми и пречки при доставка на сходни услуги.
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Критерий 6. Резултати, ориентирани към гражданите/потребителите
6.1. Измервания на възприятията
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 53 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 6.1., както следва: „Резултатите показват подобряващи се тенденции и/или
повечето от установените цели са постигнати“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
В читалните на държавните архиви са предоставени бланки на Анкета карта
на ДАА и книги за мнения, с която Агенцията събира и анализира предложения на
потребителите на архивна информация, похвали и оплаквания, с цел подобряване на
предоставяните административни услуги от потребителите на архивна информация. Във
всеки държавен архив е поставена и кутия за мнения. Анализът на подадените в
държавните архиви анкетни карти през 2018 г. показва, че заявените архивни документи и
копия се изпълняват в срок според 599 потребители (през 2017 г. - 618, като има три
отрицателни отговора, а през 2016 г. – 641, с един отрицателен). Читателите, удовлетворени
от обслужването, са 588, като според 5 отговора обслужването е задоволително, а според 2 неудовлетворително (през 2017 г. - 610 положителни, 10 отговора - задоволително, няма
нито един отрицателен отговор, през 2016 г. - 628 положителни и без отрицателен отговор);
2.
Направено е проучване на удовлетвореността на потребителите на архивна
информация през 2016, 2017 и 2018 г. въз основа на постъпилите през календарната година
мнения, препоръки, коментари и жалби и за възможностите на ДАА за извършване на
корективни действия за подобряване на удовлетвореността. Ежегодно се изготвят доклади,
които се публикуват на сайта на Агенцията. Препоръките са предимно за подобряване на
материално-техническата база в читалните на държавните архиви, като предприетите от
страна на ДАА мерки са крайно ограничени поради липса на финансови средства;
3.
Научната читалня № 100 на дирекция „ЦДА“ (София, ул. „Московска“ № 5)
работи с удължено работно време, съобразено с потребностите на читателите.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Необходимост от проучване на заинтересованите страни и техните
предложения за изготвяне на нови визия, мисия и ценностите на ДАА, отразяващи
промяната в техните потребности. В анкетата да се включат и въпроси за проучване на
мнението на гражданите/потребителите относно имиджа на Агенцията;
2.
Не се отчита удовлетвореността на онлайн потребителите на сайтове, еуслуги и социални мрежи;
3.
Да се разграничи в анкетната карта (отделят) оценката на потребителите на
архивна информация за възприятия и оценката за извършената услуга – резултат
(изпълнение);
4.
Ежегодното проучване и оценка на удовлетвореността по съответни
индикатори се свежда до констатации за нива и очертани тенденции. Набелязват се мерки,
но не се предприемат последващи действия за тяхната реализация поради ограничени
финансови възможности.
53

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Проучване на заинтересованите страни и техните предложения за изготвяне
на нови визия, мисия и ценности на ДАА, отразяващи промяната в техните потребности. В
анкетата да се включат и въпроси за проучване на мнението на гражданите/потребителите
относно имиджа на Агенцията;
2.
Отчитане на удовлетвореността на онлайн потребителите на сайтове, е-услуги
и социални мрежи;
3.
Разграничаване в анкетната карта (отделят) на въпросите по отношение
оценката на потребителите на архивна информация за възприятия и оценката за
извършената услуга – резултат (изпълнение);
4.
Набелязване на мерки и предприемане на последващи действия за реализация
на препоръките на гражданите/потребителите;
5.
Създаване на електронен форум за мнения и препоръки;
6.
Осигуряване на необходимия финансов ресурс за подобряване обстановката
на обслужване на гражданите;
7.
Търсене на възможности за подобряване на локацията на държавните архиви
по места, където се намират извън центъра и при затруднена комуникация с градски
транспорт;;
8.
Осигуряване на тоалетни и рампи (където не са изградени) и достъпност за
лица в неравностойно положение; при възможност преместване на читалните в държавните
архиви на партерните или първи етажи. Достъпност за незрящи и за ползване на услуги и
сайтове;
9.
Проучване и отчитане и на удовлетвореността на фондообразувателите;
10.
Изготвяне на анкета за познаването на институцията, предоставяните услуги,
достъпността до институцията и услугите (на място в читалните и онлайн);
11.
Изготвяне на анкета за всяко публично събитие/изложба за мнението на
гражданите/потребителите, които са го посетили;
12.
ДАА да предвиди възможност за разработка на онлайн платформа за
изготвяне на „текстова транскрипция“ от дигитализирани архивни документи, които
впоследствие се импортират в ИСДА от служител след серия от проверки на качеството; и
др.;
13.
Да се използват различни канали за получаване на обратна връзка от
клиентите относно тяхната удовлетвореност от предоставяните услуги, мнения и препоръки
– анкетиране по електронен път/на сайта, сформиране на фокус групи, срещи и дискусии
с потребителите на услуги – настоящи и потенциални;
14.
Проучване на мнението на членовете на Националния архивен съвет за
подобряване на дейността му.
Критерий
6.
РЕЗУЛТАТИ,
ОРИЕНТИРАНИ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
6.2. Измервания на изпълнението

КЪМ

ГРАЖДАНИТЕ/

Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 52 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
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за подкритерий 6.2., както следва: „Резултатите показват подобряващи се тенденции и/или
повечето от установените цели са постигнати“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Подробна информация за дейността на Агенцията се предоставя в отчети на
ДАА по чл. 49 и чл. 63 от Закона за администрацията;
2.
Подробна информация за дейността на Агенцията се предоставя в годишните
доклади в електронен формат в Интегрираната информационна система на държавната
администрация (ИИСДА) – годишния доклад за състоянието на администрацията
и самооценката на административното обслужване;
3.
Определени са правилата за административното обслужване, чрез
утвърждаване на Вътрешни правила за административното обслужване в ДАА;
4.
Утвърдена е Харта на клиента, която е актуализирана през 2015 г.;
5.
Във Вътрешните правила за оборот на документи на хартиен носител и на
електронни документи е разписан начинът и редът на обработка на постъпилите
заявления/писма и молби на потребителите на архивна информация;
6.
Използва се обратна връзка за измерване качеството на предоставяните
услуги чрез анкетна карта;
7.
Осигурено е обслужване на потребителите на архивна информация в
читалните на държавните архиви, както с документи на хартиен носител, така и с
предоставянето на дигитални копия;
8.
Организиран е непрекъснат процес на административно обслужване в
рамките на работния ден от 9.00 до 17.30 часа;
9.
Предоставена е възможност за електронно заявяване и заплащане на
предоставяни от Агенцията услуги;
10.
Осигурен е онлайн достъп до наличната информация в ИСДА и до
административния и тематичните сайтове, които непрекъснато се допълват;
11.
ДАА води статистика за броя на потребителите и предоставените услуги по
видове. Такава статистика е налична както в обобщен вид за организацията, така и
индивидуална за структурните звена. Данните се отразяват в съответните годишни отчети
за дейността;
12.
Въведени са е-услуги с проектно финансиране по ОПАК;
13.
Информация за предоставяните услуги от държавните архиви е публикувана
на сайта, в Портала на отворените данни, достъпна е чрез ИИСДА (Административен
регистър), както и на място в сградите и читалните на държавните архиви. При запитвания,
се предоставя информация чрез имейл или телефон;
14.
Заявяването на услугите е по предпочитан от потребителя начин (съобразно
нормативната уредба), предоставена е възможност и за различни начини на заплащане – на
място, по банков път, наложен платеж, ПОС-терминали в дирекции „ЦДА“, „ДВИА“ и
„РДА“, онлайн плащане чрез виртуален ПОС-терминал;
15.
Агенцията е осигурила широк публичен достъп (включително на
международно ниво) както и информация за архивните материали, чрез участието си в
Архивният Портал на Европа;
16.
Публикувана информация на административната страница на Агенцията,
която се актуализира периодично. Има секция „Антикорупция“, в която потребителите
могат да подават жалби и сигнали от всякакво естество към Инспектората на Агенцията;
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17.
На сайта на ДАА е публикувана информация за структурата и
функционирането на ДАА, нормативната уредба, предоставяните услуги и др.;
18.
Потребителите на архивна информация се информират за извършваните от
ДАА услуги от информационните табла на входа на държавните архиви, от разговор със
служители в читалните, от сайта и фейсбук страницата на Агенцията;
19.
Осигурен е достъп на граждани до информация за архивните документи и
справочни информационни масиви чрез административния интернет сайт на ДАА;
20.
Поддържа система на научно-справочния апарат (НСА) и осигурява достъп
до него, включително и онлайн, чрез Информационната система на държавните архиви
(ИСДА);
21.
Попълва Дигитален архив с база от дигитални копия на архивни документи и
осигурява онлайн достъп до нея чрез ИСДА;
22.
Изградена е интернет-платформата „Архивите говорят“ с тематичните
дигитални колекции, които са с обществена значимост и висока информационна стойност;
23.
Предоставяне на информационен продукт и услуги в съответствие с
утвърдените стандарти за качествено и своевременно предоставяне на архивните услуги,
свързани с консултациите, давани на потребителите на архивна информация;
24.
В преобладаващата част от архивите има изградени рампи за достъп на хора с
увреждания.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Да се включат за измерване резултати по отношение на привличането на
представители от всички заинтересованите страни, като се заложат количествени
индикатори за измерване на резултати по отношение на достъпност на ДАА, прозрачност
на предоставяне на информация, продукти и услуги;
2.
Да се включат за измерване резултати от показатели за качество на
предоставяните информация, продукти и услуги;
3.
Повишаване степента на използване на нови и иновативни начини на работа с
потребителите;
4.
Анализ и при необходимост актуализиране на себестойността на услугите;
5.
ДАА не е осигурила техническа възможност (софтуер, хардуер и свързаност)
за използване на фоно-, кино- и видеодокументи, които са приети на държавно съхранение и
са съставна част от НАФ;
5.
Липсва измерване за пълнотата и полезността на сайта, достъпа до полезна
информация, актуалност и точност на публикуваната информация;
6.
Публикуване на административната страница на ДАА на новите мисия, визия
и ценности;
7.
Актуализиране на Анкета карта на ДАА за проучване на удовлетвореността
на потребителите на архивна информация;
8.
Изграждане на административната страница на ДАА на обратна връзка с
потребителите с цел събиране на идеи, мнения и оплаквания за подобряване на
административното обслужване и услугите предоставяни от ДАА, както и за проучване
удовлетвореността от сайтове и популяризаторските инициативи;
9.
Подобряване условията за достъпност до архивите като комуникация и
достъп граждани с увреждания;
10.
Преоборудване на читалните и осигуряване на безплатна интернет връзка за
потребителите.
56

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Да се заложат количествени индикатори за измерване на резултати по
отношение на достъпност на ДАА, прозрачност на предоставяне на информация, продукти
и услуги;
2.
Да се заложат качествени индикатори за измерване на резултати по
отношение на достъпност на ДАА, прозрачност на предоставяне на информация, продукти
и услуги;
3.
Повишаване степента на използване на нови и иновативни начини на работа с
потребителите;
4.
Анализ и при необходимост актуализиране на себестойността на услугите;
5.
Осигуряване на техническа възможност (софтуер, хардуер и свързаност) за
използване на фоно-, кино- и видеодокументи, които са приети на държавно съхранение и са
съставна част от НАФ;
6.
Измерване на пълнотата, полезността, достъпа до полезна информация,
актуалност и точност на публикуваната информация на сайта;
7.
Ежегодно провеждане на анкета на гражданите/потребителите за очакванията
и нуждите им от услуги, предоставяни от институцията;
8.
Превод на информация и документи на чужди езици, които са публикувани
на административната интернет страница на ДАА;
9.
Публикуване на административната страница на ДАА на новите мисия, визия
и ценности;
10.
Актуализиране на Анкета карта на ДАА за проучване на удовлетвореността
на потребителите на архивна информация;
11.
Изграждане на административната страница на ДАА на обратна връзка с
потребителите с цел събиране на идеи, мнения и оплаквания за подобряване на
административното обслужване и услугите предоставяни от ДАА, както и за проучване
удовлетвореността от сайтове и популяризаторските инициативи;
12.
Подобряване условията за достъпност до архивите като комуникация и
достъп граждани с увреждания;
13.
Преоборудване на читалните и осигуряване на безплатна интернет връзка за
потребителите.
Критерий 7. РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА
7.1. Измервания на възприятията
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 40 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 7.1., както следва: „Резултатите показват равни тенденции и/или някои от
установените цели са постигнати“.
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СИЛНИ СТРАНИ
1.
Извършено e проучване през 2017 г. с предложения за действия по
повишаване на мотивацията на персонала, като в анкетата са включени и въпроси, свързани
с измервания на възприятията на служителите на ДАА;
2.
Направено е проучване от екипа по самооценка за нагласите на служителите в
ДАА, във връзка с внедряването на модела CAF в ДАА. Резултатите от анкетното
проучване, проведено в периода – от 11 октомври 2019 г. до 24.00 часа на 21.10.2019 г., са
обобщени и предоставени на служителите чрез служебната електронна поща (виж
Приложение № 2). В анкетата има въпроси, свързани с измервания на възприятията на
служителите на ДАА за ръководството и управленските системи, за условията на работа, за
кариерното развитие и развитието на уменията на служителите.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Регулярно информиране на служителите за направените констатации и
предписанията от проведени проучвания за повишаване на мотивацията на служителите;
2.
Предоставяне на информация за предприетите мерките от ДАА по
изпълнение на тези констатации и предписания, като информацията е необходимо да се
разделя по отношение на измерване на възприятия и измерване на изпълнението;
3.
Включване на повече хората в реализацията на процеса по: консултиране и
определяне на новите мисия, визия и ценности на ДАА; за събиране на информация за
разработените процеси; за насърчаване на активното участие на служителите в дейностите
за подобрение и усъвършенстване на институцията;
4.
Да се популяризират новите мисия, визия и ценности на ДАА пред широката
обществена публика чрез новите възможности на информационните технологии;
5.
Измерване на удовлетвореността на гражданите/потребителите от услугите и
сайтовете (на място в читалните и онлайн);
6.
Измерване на възприятието на гражданите/потребителите, посетили
публични събития на институцията;
7.
Да се предприемат действия за повишаване нивото на прилагане компетенции
по отношение на: „Прилагане на конкретни механизми и процеси на учене“, „Лидерски
стил, който да стимулира ученето“, по които показателите на ДАА са по-ниски от средното
за българските администрации;
8.
Да се предприемат мерки по изготвения от екипа на ИПА доклад, за
изпълнение на препоръките в него по трите основни показателя: „Организационна култура,
подкрепяща ученето“, от проведената от ИПА самооценка на администрациите, чрез
инструмента „Учеща ли е вашата организация?“, чийто резултати са по-ниски от средните
за българските администрации по въпросника на Гарвин, Едмудсън и Джино;
9.
Разработване на допълнителни методи за измерване на възприятията,
свързани с условията на работа, възможностите за кариерно развитие, екипност и
колегиалност и др.;
10.
Необходимо е модернизиране на визуалните и функционални характеристики
на административния сайт на ДАА с цел повишаване на продуктивността и улесняване на
достъпа на потребителите (т. нар. user-friendly софтуер).
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Регулярно информиране на служителите за направените констатации и
предписанията от проведени проучвания за повишаване на мотивацията на служителите;
2.
Предоставяне на информация за предприетите мерките от ДАА по
изпълнение на тези констатации и предписания, като информацията е необходимо да се
разделя по отношение на измерване на възприятия и измерване на изпълнението;
3.
Включване на повече хората в реализацията на процеса по: консултиране и
определяне на новите мисия, визия и ценности на ДАА; за събиране на информация за
разработените процеси; за насърчаване на активното участие на служителите в дейностите
за подобрение и усъвършенстване на институцията;
4.
Популяризиране на новите мисия, визия и ценности на ДАА пред широката
обществена публика чрез новите възможности на информационните технологии;
5.
Измерване на удовлетвореността на гражданите/потребителите от услугите и
сайтовете (на място в читалните и онлайн);
6.
Измерване на възприятието на гражданите/потребителите, посетили
публични събития на институцията;
7.
Предприемане на действия за повишаване нивото на прилагане компетенции
по отношение на: „Прилагане на конкретни механизми и процеси на учене“, „Лидерски
стил, който да стимулира ученето“, по които показатели те на ДАА са по-ниски от средното
за българските администрации резултати по въпросника на Гарвин, Едмудсън и Джино
„Учеща ли е Вашата организация?“;
8.
Предприемане на мерки по изготвения от екипа на ИПА доклад, за
изпълнение на препоръките в него по трите основни показателя: „Организационна култура,
подкрепяща ученето“, от проведената от ИПА самооценка на администрациите, чрез
инструмента „Учеща ли е вашата организация?“ по въпросника на Гарвин, Едмудсън и
Джино;
9.
Разработване на допълнителни методи за измерване на възприятията,
свързани с условията на работа, възможностите за кариерно развитие, екипност и
колегиалност и др.;
10.
Модернизиране на визуалните и функционални характеристики на
административния сайт на ДАА с цел повишаване на продуктивността и улесняване на
достъпа на потребителите (т. нар. user-friendly софтуер);
11.
Насърчаване активното участие в социални/ благотворителни кампании
(например чрез обособяване на места за събиране на пластмасови капачки, разделно
събиране на отпадъци, както и изграждане на система за предаването им от всичките си
териториални звена; акции за засаждане на дървета и др.), като част от политиката за
социална отговорност;
12.
Разработване на програми за социална отговорност, насочени към опазване на
природните ресурси и намаляване на въздействията върху околната среда, използване на
рециклирани материали, предотвратяване на рискове за здравето и др.;
13.
Да се осигури подходяща технология за задоволяване на гражданска
ангажираност;
14.
Да се определят индикатори за измерване но социалната отговорност;
15.
Да се насърчава използването на благоприятни за екологията видове
транспорт – газ, хибридно задвижвани служебни автомобили и др.;
16.
Комуникиране на ползите и мотивиране на служителите и потребителите за
разделно сметосъбиране;
59

17.
Агенцията да насърчи активното участие в благотворителни кампании
(например чрез обособяване на места за събиране на пластмасови капачки, както и
изграждане на система за предаването им от всичките териториални звена; акции за
засаждане на дървета);
18.
За популяризиране на дейността по проекти да се изготвят био и екологични
материали (при възможност рециклирани от самата организация) с брандирани върху тях
лога за раздаване на целевите групи.
Критерий 7. РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА
7.2. Измервания на изпълнението
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 35 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 7.2., както следва: „Резултатите показват равни тенденции и/или някои от
установените цели са постигнати“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Ежегодно се извършва нормативно регламентираното оценяване на
изпълнението на длъжността на служителите, като за резултатите са изготвени доклади
само за 2016 г. и 2018 г.;
2.
Ежегодните анализи на здравното състояние на работещите в ДАА се
допълват от анализ за заболеваемостта, временната неработоспособност и трудовия
травматизъм;
3.
Изготвят се годишни отчети по ЗБУТ;
4.
През 2019 г. е изготвена Програма за отстраняване и управление на
професионалния риск в ДАА;
5.
Изготвени са годишни планове за задължителни и специализирани обучения
на служителите, като информацията за проведените обучения е включена в годишните
отчети за дейността на Агенцията;
6.
Изготвен е доклад от извършеното през 2017 г. проучване с предложения за
действия за повишаване на мотивацията на служителите;
7.
Изготвен е анализ на текучеството на персонала в ДАА;
8.
В доклада на ИПА са включени резултати и бенчмаркинг от самооценката на
ДАА по въпросника на Гарвин, Едмудсън и Джино „Учеща ли е Вашата организация?“;
9.
В процеса на внедряване на модела CAF в ДАА е направено анкетно
проучване на нагласите на служителите;
10.
ДАА използва и поддържа уеб базирани платформи за своите сайтове, които
се обновяват регулярно;
11.
Улеснен е достъпът на гражданите до информация за архивните документи и
справочни информационни масиви чрез административния сайт на ДАА, ИСДА и
интернет-платформата „Архивите говорят“;
12.
Публикувана е информация за изпълнението на услугите в читалните на
административната интернет страница;
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13.
Постиженията на служителите се поощряват чрез връчване на отличия
(плакет и/ или грамота) за принос за развитие на архивната система, по повод навършване
на кръгли годишнини и за дългогодишна работа в ДАА;
14.
Разработена е през 2019 г. Процедура за избор на „служител на годината“ и „екип
на годината“, като форма за признание на постигнати индивидуални и екипни резултати.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Необходимост от анализиране мотивацията на хората чрез измерване на
тяхното поведението, като се заложат индикатори за измерване на броя използван отпуск
(всички видове), съгласно Кодекса на труда, за всяка длъжност по дирекции и отдели, която
да допълва общата рамка от анализа за заболеваемостта и временната неработоспособност
по месеци за съответната годината;
2.
Анализът на текучеството не е обвързан с процеса по планиране. Прекалено е
общ и в него липсват констатации и мерки, които е необходимо да предприеме Агенцията
за ограничаването на текучеството;
3.
Необходимост от анализиране на получените жалби и сигнали в ДАА;
4.
Да се предоставя регулярна информация за предприетите мерки от Агенцията
по изпълнение на направените констатации и предписания от проучванията сред
служителите;
5.
Не е внедрена информационна програма за работа на отдел „Човешки
ресурси“.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Анализиране на мотивацията на хората чрез измерване на тяхното
поведението, като се заложат индикатори за измерване на броя използван отпуск (всички
видове), съгласно Кодекса на труда, за всяка длъжност по дирекции и отдели, която да
допълва общата рамка от анализа за заболеваемостта и временната неработоспособност по
месеци за съответната годината;
2.
Регулярно предоставяне на информация за предприетите мерките от
Агенцията по изпълнение на направените констатации и предписания от проучванията сред
служителите;
3.
Анализиране на получените жалби и сигнали в ДАА и изготвяне на доклад с
препоръки за мерки;
4.
Обвързване на анализа на текучеството с процеса по планиране, като в него
се включат констатации и мерки, необходими за ограничаването на текучеството в ДАА;
5.
Внедряване на информационна програма за работа на отдел „Човешки
ресурси“;
6.
Агенцията да кандидатства за национално (европейско) финансиране пред
оперативни
програми
(например
програмата
„Дигитална
Европа“/2021-2027,
дигитализацията на културно-историческото наследство CD-ETA, Europeana и др.).
Критерий 8. РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
8.1.
Измервания на възприятията
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий е 26 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
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подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 8.1., както следва: „Измерени са резултати, индикиращи негативни
тенденции и/или резултатите не постигат установените цели“.
По време на провеждане на консенсусната среща екипът по самооценка установи, че
част от членовете не са разбрали обхвата на подкритерий 8.2. и са дали несъответстващи на
обхвата на подкритерия силни страни, а от тук са направили и грешно точкуване. Реалната
оценка според екипа е в диапазона 0-10 според PDCA-цикъла от Таблицата на резултатите
на класическото точкуване ДАА – „Няма измерени резултати и/или информацията не е на
разположение“.
СИЛНИ СТРАНИ
По време на провеждане на консенсусната среща бяха обсъдени изготвените
индивидуални самооценки по отношение на силните страни. Екипът по самооценка
установи, че част от членовете не са разбрали обхвата на подкритерий 8.2. и са дали
несъответстващи силни страни, а от тук и поставили грешно токчуване на подкритерий 8.1.
Екипът по самооценка постигна консенсус, че по този подкритерий няма
доказателства, въз основа на които да се идентифицират силни страни. Инициативите в
областта на социалната отговорност са дело на отделни служители и не са измервани.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Няма изградена политика за социалната отговорност. В политиката за
социална отговорност да се заложат количествени индикатори, позволяващи измерването й
по отношение на изпълнението;
2.
Да се предоставя редовна информация на служителите за резултатите от
измерване на изпълнението на политиката за социална отговорност.
МЕРКИ
1.
Изработване на политика за социалната отговорност със заложени
количествени индикатори, позволяващи измерването й по отношение на изпълнението;
2.
Предоставяне на редовна информация на служителите за резултатите от
измерване на изпълнението на политиката за социална отговорност;
3.
В новата Стратегия на ДАА да се включат дейностите и индикаторите в
областта на социалната отговорност.

Критерий 8. РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
8.2.
Измервания на изпълнението
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 28 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
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подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 8.2., както следва: „Измерени са резултати, индикиращи негативни
тенденции и/или резултатите не постигат установените цели“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Участия в кампанийни мероприятия за: събиране на капачки, организирани от
колегата Орлин Илиев, в административната сграда в София, ул. „Московска“ №5; разделно
събиране на хартия за рециклиране в административната сграда в София, ул. „Московска“
№ 5 и в отделни архиви в страната;
2.
Сключен е договор за предоставяне на спортни и възстановителни услуги без
финансово изражение с Бенефит системс България ЕООД.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Няма изградена политика за социалната отговорност. В политиката за
социална отговорност да се заложат качествени индикатори, позволяващи измерването й по
отношение на възприятия.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Изработване на политика за социалната отговорност със заложени качествени
индикатори, позволяващи измерването й по отношение на възприятия;
2.
Ангажиране на всички заинтересовани страни в обмена на идеи за избор на
социални кампании (като разделно събиране на отпадъци, пестене на водните ресурси,
използване на фотоклетки за електричество и вода, помощ за отказ от тютюнопушенето и
др.), които да бъдат интегрирани във всички структурни звена на ДАА;
3.
Участие на институцията в дейности в областта на опазване на околната
среда;
4.
Участие в кампании за залесяване на дървета;
5.
Участие в дейности за предаването на отпадъци;
6.
Ограничаване използването на пластмасови бутилки и чаши, и найлонови
торбички на работното място;
7.
Използване на рециклирана и еко хартия, където е приложимо;
8.
Организиране и участие в спортни прояви.
Критерий 9. КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
9.1. Външни резултати: резултати и въздействия спрямо цели
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 48 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 9.1., както следва: „Резултатите показват равни тенденции и/или някои от
установените цели са постигнати“.
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СИЛНИ СТРАНИ
1.
ДАА поддържа ниво на качество по отношение на предоставените услуги и
ИТ продукти (ИСДА, НЕРА, административна интернет страница, интернет платформата
„Архивите говорят“, е-модул „Е-услуги“, системата за онлайн заплащане), свидетелство за
което е увеличеният брой посещения;
2.
Изпълнението на заявките отговаря на очакванията на потребителите по
отношение на техническите характеристики на предоставените услуги;
3.
С попълването на Дигиталния архив в ИСДА се наблюдава рязко увеличаване
и разширяване кръга на потребители през публичната част на системата – броят показвания
за последните три години се е увеличил над три пъти, което е показател за качеството на
предоставените продукти и услуги. В резултат е постигнат лесният достъп на неограничен
кръг хора от целия свят до документалното богатство на нацията;
4.
Нивото на качество на предоставените услуги отговаря на приетите
стандарти, съгласно резултатите от проучването на удовлетвореността и дадената
положителна оценка от потребителите;
5.
ДАА отчита крайните резултати по отношение количество и качество на
предоставените услуги. Съществува система от индикатори за измерване на крайните
количествени резултати;
6.
ДАА извършва ежегодно оценка на степента на изпълнение на ключовите за
дейността й цели, спрямо предварително заложените в стратегическия план. Резултатите са
анализирани и обобщени в ежегодните отчети на ДАА по програми и политики (виж
Приложение № 3).
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Оценка на въздействието на крайните резултати от дейността на ДАА върху
обществото и заинтересованите страни;
2.
Информиране на служителите за резултатите от външни проверки и одити, за
предприетите мерки и действия;
3.
Повишаване качество на предоставените услуги и използваните ИТ продукти
(ИСДА, НЕРА, административна интернет страница, интернет платформата „Архивите
говорят“, е-модул „Е-услуги“, системата за онлайн заплащане);
4.
Периодично оценяване на показателите по отношение на крайните резултати
– количествени и качествени измервания на предоставяните продукти и услуги;
5.
Стремеж към постигане на по-добри резултати от внедряването/прилагането
на иновации при представяне на специализираните услуги и крайния архивен продукт за
подобряване на въздействията;
6.
Редовно събиране, анализиране и преразглеждане на информация за външни
фактори на влияние: политико-правни, социално-културни, екологични, икономически,
технологични и демографски фактори за развитие;
7.
Идентифициране и разширяване кръга на заинтересованите страни и субекти
за събиране на информация извън рамките на ДАА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ
1.
Извършване на оценка на въздействието на крайните резултати от дейността
на ДАА върху обществото и заинтересованите страни;
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2.
Информиране на служителите за резултатите от външни проверки и одити, за
предприетите мерки и действия;
3.
Повишаване качество на предоставените услуги и използваните ИТ продукти
(ИСДА, НЕРА, административна интернет страница, интернет платформата „Архивите
говорят“, е-модул „Е-услуги“, системата за онлайн заплащане);
4.
Периодично оценяване на показателите по отношение на крайните резултати
– количествени и качествени измервания на предоставяните продукти и услуги;
5.
Постигане на по-добри резултати от внедряването/прилагането на иновации
при представяне на специализираните услуги и крайния архивен продукт за подобряване на
въздействията;
6.
Редовно събиране, анализиране и преразглеждане на информация за външни
фактори на влияние: политико-правни, социално-културни, екологични, икономически,
технологични и демографски фактори за развитие;
7.
Идентифициране и разширяване кръга на заинтересованите страни, субекти
за събиране на информация извън рамките на ДАА;
8.
Осигуряване на нови интерактивни средства за популяризация на Агенцията
(например чрез виртуални табла на видни места по фасадата от към ул. „Малко Търново“,
централното фоайе на ул. „Московска“ №5, читалните на държавните архиви или други
подходящи помещения или сгради);
9.
Осигуряване на възможност за обратна връзка (изразяване на мнения)
относно качеството на комплексното административно обслужване и предоставяните
услуги (в читалните и е-услуги), сайтове, ИСДА, НЕРА и др.
Критерий 9. КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
9.2. Вътрешни резултати: ниво на ефикасност
Средният брой точки, получен от подадените индивидуални точки по този
подкритерий, е 43 (при максимален брой точки 100). Необходимо е уточнението, че по този
подкритерий не всички членове на екипа са извършили оценяване. Според скалата за
оценка на резултатите чрез класическо точкуване ДАА отчита резултатите по PDCA-цикъла
за подкритерий 9.2., както следва: „Резултатите показват равни тенденции и/или някои от
установените цели са постигнати“.
СИЛНИ СТРАНИ
1.
Извършената от служителите в държавните архиви методическа и контролна
дейност в държавните и общински институции и организации влияе върху организацията и
управлението на документите и подпомага ефективното и ефикасното изпълнение на
дейността на тези институции;
2.
Годишните показатели за регистрираните потребители в читалните и в
сайтовете на Агенцията, използваните архивни единици, изготвянето на копия на
документи и тяхното заверяване, изготвянето на справките, издадените удостоверения от
ДВИА, ползването на електронните услуги и др., показват вида и количеството на
ползваните услуги;
3.
По-големият брой онлайн потребители (през ИСДА, сайтовете и е-услугите),
в сравнение с потребителите в читалните е доказателство за положителния резултат от
иновативния подход в предоставянето на информация;
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4.
Изказаните благодарности от институции, организации и физическа лица за
качеството на предоставяните услуги свидетелстват за ефекта от въздействието върху
обществото от услугите;
5.
ИСДА предоставя цялостната информация за научно-справочния апарат по
съдържанието на архивните документи на потребителите, както и дигитални копия на част
от архивните документи;
6.
Предоставят се девет електронни услуги;
7.
Разработени са девет тематични дигитални колекции;
8.
Изградени са ефективни партньорства с представители на „Уикипедия“
България, БНТ, БНР, НАА на Китай;
9.
Получена е награда „Управление на хората“ от ИПА за проекта
„Разработване и изпълнение на програма на Държавна агенция „Архиви“ за управление на
резултатите чрез повишаване на мотивацията на персонала на Агенцията, за периода 2018–
2020 г.“;
10.
Служителите в държавните архиви постигат резултати по всички заложени
планови задачи и стратегически цели, при използвани възможно най-ниски налични
ресурси за тяхното изпълнение;
11.
Добавената стойност от използването на информационни и комуникационни
технологии води да повишаване на ефикасността и подобряване на качеството на
предоставените услуги;
12.
Добавената стойност от използването на ИСДА и административната
интернет страница и разработените тематични сайтове се изразява в спестяване на време,
както на гражданите/потребителите, така и намаляване на разходите по обслужване в
читалните;
13.
Налице са резултати от външни одити, като съобразно констатациите са
предприети необходимите действия.
ОБЛАСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ
1.
Ръководството да осигури възможност за надграждане или въвеждане на нови
системи за повишаване на добавената стойност от използването на информационни и
комуникационни технологии, които да намаляват административната тежест, подобрят
качеството на предоставените услуги;
2.
Не е измервана ефективността на партньорствата по договори/ споразумения
на ДАА;
3.
При планирането на дейността на Агенцията през дадена календарна година
не се обвързват поставените задачи/дейности с финансовите средства за тяхното
изпълнение.
4.
Отчетът за полугодието не съдържа информация, която да анализира риска
от неизпълнение на планираните задачи/дейности и рисковете/причините от
неизпълнението й;
5.
Подобряване управлението на бюджетния процес за постигане на поикономично и по-ефективно използване на предоставените финансови и нефинансови
средства на ДАА.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ
1.
Осигуряване на възможност за надграждане или въвеждане на нови системи за
повишаване на добавената стойност от използването на информационни и комуникационни
технологии, които да намаляват административната тежест, подобрят качеството на
предоставените услуги;
2.
Измерване на ефективността на партньорствата по договори/ споразумения на ДАА
3.
При планирането на дейността на Агенцията през дадена календарна година да се
обвързват поставените задачи/дейности с финансовите средства за тяхното изпълнение;
4.
Отчетът за полугодието да включва и информация, която да анализира риска
от неизпълнение на планираните задачи/дейности и рисковете/причините от
неизпълнението й;
5.
Подобряване управлението на бюджетния процес за постигане на поикономично и по-ефективно използване на предоставените финансови и нефинансови
средства на ДАА;
6.
Поетапна подмяна на офис оборудването и техниката, закупуване на
компютри за читалните и осигуряване на интернет връзка за потребителите;
7.
Ефективно използване на ресурсите – финанси, партньорства, информация,
технологии и др.;
8.
Подобряване на организацията на работата, повишаване ефективността на
административното обслужване и ефикасността на дейността.
IV. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Обобщените резултати от самооценката по всеки един критерий са представени в
таблицата по-долу:
КРИТЕРИИ/ПОДКРИТЕРИИ

ТОЧКИ

1. ЛИДЕРСТВО
1.1. Определя насоката за развитие на организацията чрез
разработване на нейната мисия, визия и ценности

55

1.2. Управлява организацията,
непрекъснатото ù усъвършенстване

43

нейното

изпълнение

и

1.3. Мотивира и подкрепя хората в организацията и дава
личен пример

39

1.4. Управлява ефективни взаимоотношения с политическите
власти и други заинтересовани страни

38

2. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
2.1. Събира информация за настоящите и бъдещите
потребности на заинтересованите страни, както и релевантната
управленска информация

55

2.2. Разработва стратегия и планиране въз основа на
събраната информация

53

2.3. Комуникира и изпълнява стратегията и плановете в
рамките на цялата организация и регулярно ги преглежда

61
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2.4. Планира, въвежда и оценява иновации и промени
3. ХОРА

35

3.1. Планира, управлява и подобрява човешките си ресурси по
прозрачен начин и в съответствие с процеса на стратегическо
планиране

35

3.2. Идентифицира, развива и използва компетенциите на
служителите като съгласува индивидуалните цели с тези на
организацията

25

3.3. Ангажира служителите чрез създаване на условия за
открит диалог и предоставяне на правомощия
4. ПАРТНЬОРСТВА И РЕСУРСИ
4.1. Развива и управлява партньорства със съответните
организации
4.2.
Създава
и
осъществява
партньорства
с
гражданите/потребителите
4.3. Управлява финансите
4.4. Управлява информация и знания
4.5. Управлява технологии
4.6. Управлява инфраструктурата
5. ПРОЦЕСИ
5.1. Идентифицира, проектира, управлява и обновява
процесите с участието на заинтересованите страни

33

49
70
22
59
49
31

58

5.2. Разработва и предоставя услуги и продукти, ориентирани
към гражданите/ потребителите

64

5.3. Координира процесите вътре в организацията и вън от
организацията – с други свързани организации

37

6.
РЕЗУЛТАТИ,
ОРИЕНТИРАНИ
КЪМ
ГРАЖДАНИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
6.1. Измервания на възприятията
6.2. Измервания на изпълнението
7. РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА
7.1. Измервания на възприятията
7.2 Измервания на изпълнението
8.
РЕЗУЛТАТИ,
СВЪРЗАНИ
СЪС
СОЦИАЛНАТА
ОТГОВОРНОСТ
8.1. Измервания на възприятията
8.2. Измервания на изпълнението
9. КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
9.1. Външни резултати: резултати и въздействия спрямо цели
9.2. Вътрешни резултати: ниво на ефикасност

53
52
40
35

26
28
48
43
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Друг поглед на резултатите от самооценката е представен чрез изготвените за целта
хистограма и радарната диаграма:
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По отношение на благоприятстващите фактори (критериите от 1 до 5), въз основа на
Таблицата на благоприятстващите фактори - класическо точкуване, най-ниско са оценени
следните подкритерии:
 4.3. Управлява финансите(Критерий 4. Партньорства и ресурси) – 22 т.;
 3.2. Идентифицира, развива и използва компетенциите на служителите като
съгласува индивидуалните цели с тези на организацията (Критерий 3. Хора) – 25 т.;
 4.6. Управлява инфраструктурата (Критерий 4. Партньорства и ресурси) – 31 т.;
 3.3. Ангажира служителите чрез създаване на условия за открит диалог и
предоставяне на правомощия (Критерий 3. Хора) – 33 т.;
 2.4. Планира, въвежда и оценява иновации и промени и 3.1. Планира,
управлява и подобрява човешките си ресурси по прозрачен начин и в съответствие с
процеса на стратегическо планиране (Критерий 2. Стратегия и планиране) – 35 т.;
 5.3. Координира процесите вътре в организацията и вън от организацията – с
други свързани организации(Критерий 5. Процеси) – 37 т.;
 1.4. Управлява ефективни взаимоотношения с политическите власти и други
заинтересовани страни(Критерий 1. Лидерство) – 38 т.;
 1.3. Мотивира и подкрепя хората в организацията и дава личен пример – 39 т.;
 1.2. Управлява организацията, нейното изпълнение и непрекъснатото ù
усъвършенстване(Критерий 1. Лидерство) – 43 т.;
 4.1. Развива и управлява партньорства със съответните организации (Критерий
4. Партньорства и ресурси) (Критерий 1. Лидерство) – 49 т.
По отношение на резултатите (критериите от 6 до 9), въз основа на Таблицата на
резултатите - класическо точкуване, най-ниско са оценени следните подкритерии:
 8.1. Измервания на изпълнението (Критерий 8. Резултати, свързани със социалната
отговорност) – 26 т. Реалната оценка според екипа по самооценка е в диапазона на 0-10;
 8.2. Измервания на възприятията (Критерий 8. Резултати, свързани със
социалната отговорност) – 28 т.;
 7.2 Измервания на изпълнението (Критерий 7. Резултати, свързани с хората) – 35
т.;
 7.1. Измервания на възприятията (Критерий 7. Резултати, свързани с хората) – 40
т.;
 9.2. Вътрешни резултати: ниво на ефикасност (Критерий 9. Ключови резултати от
изпълнението) – 43 т.;
 9.1. Външни резултати: резултати и въздействия спрямо цели (Критерий 9.
Ключови резултати от изпълнението) – 48 т.
V. ИЗВОДИ ОТНОСНО СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
При направената самооценка са разгледани различни аспекти на организационното
управление и постигнатите резултати от изпълнението на дейността. Следствие на
обобщените индивидуални самооценки на членовете на екипа по отношение на силните
страни се отчита стремеж от страна на Агенцията за усъвършенстване на своята политика.
Внедряването на модела CAF е предпоставка за прилагане на принципи за цялостно
управление на качеството и усъвършенстване на институцията.
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Агенцията е определила своята насоката за развитие чрез формулираните мисия,
визия и ценности. На база на извършен SWOT-анализ и отчетени мнения и предложения на
служителите, е изготвена Стратегията за периода 2016-2020 г. Стратегическите и
оперативните цели и свързаните с тях дейности са обвързани със заложени измерими
количествени резултати, общо за институцията и по структурни звена. Приета е нормативна
уредба, свързана с дейността на Агенцията и изпълняваната от нея програма и политика за
подобряване управлението на НАФ. При констатирана необходимост актовете се изменят,
допълват или се приемат нови такива. Постигнато е ниво на организационна култура, при
което всички структурни звена имат ясно дефинирани функции и определени отговорности.
За по-добра организация и изпълнение, са делегирани правомощия и отговорности с
включена отчетност на заместник-председателя, главния секретар, директорите на
дирекции „ЦДА“, „ДВИА“, „РДА“.
Създадена е административна интернет страница с актуална информация за
дейността и структурата на Агенцията, действащата нормативна уредба, годишните
доклади за дейността и удовлетвореността на потребителите, предоставяните услуги,
съобщения и информация за популяризаторски събития. Чрез нея е осигурен достъп до
наличната информация в ИСДА, тематичните сайтове и Регистъра на НАФ, които се
допълват с нови данни.
VI. ИЗВОДИ ОТНОСНО ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЯ
При направената самооценка е очертана насоката за усъвършенстване на
изпълняваната от ДАА политика, като са посочени областите за подобрение и мерки за
тяхното реализиране. Част от предложенията са свързани с процеса на изготвяне на
следващия стратегически документ на ДАА – формулиране на нови мисия, визия, ценности
и цели с определени количествени и качествени индикатори за целия период, които да са
обвързани със съответния финансов ресурс за изпълнението им. Необходимо е
формулирането на отделни стратегически цели за усъвършенстване на администрацията,
съобразно принципите на модела CAF, за управление и развитие на човешките ресурси,
технологиите и информационната сигурност. Препоръчва се предприемането на действия за
подобряване на резултатите, по които са отчетени ниски стойности по време на
самооценката, свързани с хората, управлението на финансите и инфраструктурата,
координацията на процесите вътре и извън организацията, както и изграждане на политика
на социална отговорност. Фокусът на управление следва да отчита потребностите на всички
заинтересовани страни, като те бъдат привлечени в различните процеси.
VII. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ПОДОБРЕНИЕ
При направената самооценка е очертана цялостната рамка за усъвършенстване на
управлението на ДАА, като за всеки от критериите и подкритериите са дадени конкретни
предложения за мерки. Екипът по самооценка съзнава, че не всички от направените
предложения могат да бъдат включени в предстоящия за изготвяне План за подобрение, но
те очертават цялостната визия на екипа за развитие и модернизация на Агенцията. В
процеса на изготвяне на Плана да бъдат разгледани всички предложени мерки, като
възможните за реализация се разделят на краткосрочни („бързи победи“, които да се
изпълнят през първите 6 месеца), средносрочни и дългосрочни. Мерките, които не попаднат
в обхвата на Плана, да бъдат разгледани от екипа, който ще извърши следващата
самооценка през 2024 г., с възможности за включването им за изпълнение.
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При следващата самооценка е необходимо да се направи наблюдение на напредъка
на заложените мерки. В началото на самооценката да бъде заложено извършване на
проучване на удовлетвореността на служителите, като се използва анкетата от 2019 г., с цел
съпоставка и анализ на резултатите. С цел гарантиране на обективност и безпристрастност
на втората самооценка, е необходимо екипът да бъде сформиран от различни от настоящите
служители. Благоприятстващ фактор за това е преминатото обучение от служители от
всички структурни звена в периода 19-22 ноември 2019 г. на тема „Управление на
качеството и внедряване на (общо обучение)“ със сигнатура 2019 - CAF-1. Придобитите
знания и умения ще бъдат практически приложени при провеждането през 2024 г. на
следващата самооценка в Агенцията.
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В доклада от извършената самооценка са отчетени 248 силни страни и са
формулирани 231 области за подобрение, засягащи всички аспекти от дейността на ДАА, с
цел постигане на добро управление чрез прилагане на основните принципи на CAF
посредством предложените 302 мерки за подобрение. Те са насочени към
усъвършенстване на организацията и управлението, за удовлетворяване на потребностите
на всички заинтересовани страни, с цел повишаване на доверието и укрепване авторитета
на институцията.
Успешното въвеждане на инструмента CAF е обвързано със съдействието и
ангажираността на всички служителите на Агенцията за изпълнение на Плана за
подобрение и заложените в него мерки и е предпоставка за извличане на ползи от модела за
ДАА.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Списък на доказателствата за портфолиото на централна администрация на
Държавна агенция „Архиви“
1. Годишни доклади по чл. 63 от Закона за администрацията (двата или трите
последни):
 Отчети на ДАА по чл. 63 от Закона за администрацията (2016, 2017, 2018 г.);
 Отчети на ДАА по чл. 49 от Закона за администрацията (2016, 2017, 2018 г.).
2. Годишните доклади, в електронен формат, в Интегрираната информационна
система на държавната администрация (ИИСДА) – годишния доклад за състоянието
на администрацията и самооценката на административното обслужване –
разпечатки (двата или трите последни):
 Отчети на ДАА (2016, 2017, 2018 г.) – разпечатки.
3.
Годишни доклади и въпросници за състоянието на СФУК (двата или трите
последни):
 Доклади, въпросници, преписки във връзка със СФУК (2016, 2017, 2018 г.).
4.
Стратегия за управление на риска, заедно с риск-регистрите (двата или трите
последни):
 Заповед № 14/22.01.2016 г.;
 Вътрешни правила за управление на риска в ДАА, 2016 г.;
 Стратегия за управление на риска в ДАА, 2016 г.;
 Риск-регистър на ДАА за 2016 г. – план и отчет;
 Риск-регистър на ДАА за 2017 г. – план и анализ;
 Риск-регистър на ДАА за 2018 г. – план;
 Риск-регистър на ДАА за 2019 г. – план.
5.
Доклади от проверки на Сметната палата (до три години назад);
 Писмо от Инспектората на ДАА за неприложимост на информацията
6.
Доклади от проверки на АДФИ (до три години назад);
 Писмо от Инспектората на ДАА за неприложимост на информацията
7.
Доклади от проверки на Инспектората в МС/първостепенния разпоредител
(до три години назад);
 Доклад за извършена планова проверка в Инспектората на ДАА (2015 и 2016 г.) с
придружителни писма;
 Доклад за извършена проверка за спазването на изискванията на Наредбата за
административното обслужване (2017) – Заповед № Р – 159/2017 г. на МС и
придружително писмо;
 Доклад и съпътстващи документи във връзка с извършена проверка на ДАА от
Звено „Вътрешен одит“ в МС, 2016 г.;
 Доклад и съпътстващи документи във връзка с извършена проверка на ДАА от
Звено „Вътрешен одит“ в МС, 2017 г.
8.

Одитни доклади от проведени вътрешни и външни одити и прегледи на
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ръководството по Интегрираните системи за управление на качеството и
информационната сигурност в съответствие със стандартите ISO (ако има такива), заедно с
наръчника и документите за период до три години назад;
 Писмо от Инспектората на ДАА за неприложимост на информацията
9.
Документите от СФУК – вътрешни правила, инструкции, заповеди, доклади,
анализи и др.:
 Вътрешни правила за финансово управление и контрол в ДАА, 2015 г.;
 Заповед № 172/2015 г.
10. Отчети и информации по изпълнението на програмния бюджет пред
МС/първостепенния разпоредител (до три години назад):
 Отчети за изпълнение на бюджета на ДАА за разходите по бюджетна програма
„Национален архивен фонд“ (2016, 2017, 2018 г.)
11. Отчети по изпълнение на бюджета на министерството/агенцията:
 Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12.2016 г., 31.12.2017 г., 31.12.2018 г.
12.
Протоколи от национални съвещания на висшите ръководители в
администрацията:
 Вътрешни правила за състава, организацията и реда за провеждане на заседания
на Ръководния състав в ДАА.
Забележка: През периода 2016-2018 г. не са провеждани национални съвещания на
висшите ръководители в администрацията.
13. Доклади по плана за действие за намаляване на административната тежест
(2015-2017 г.):
 Преписка във връзка с извършения преглед на предоставяните услуги с цел
намаляване на административната и регулаторна тежест, 2017 г.;
 Преписка във връзка със спазване на изискванията на НАО при предоставяне на
административни услуги, 2017 г.;
 Преписка във връзка с извършен преглед на вписаните административни услуги в
Административния регистър, 2017 г.;
 Вътрешни правила за административното обслужване в ДАА; Заповед № 163/2017
г.;
 Преписка във връзка с инвентаризацията на административните услуги, 20182019 г.;
 Проверка на административното обслужване чрез метода „таен клиент“, 2019 г.
14. Стратегически документи, разработени от администрацията – стратегии,
програми , планове, актуализирани документи, доклади от мониторинг на изпълнението и
др.:
 Вътрешни правила за целеполагане, мониторинг и актуализация на целите на ДАА;
Заповед № 293/2012 г.;
 Механизъм за наблюдение и оценка на политиката на ДАА; Заповед № 146/2013 г.;
 Правила за мониторинг на усъвършенстваната политика на ДАА; Заповед №
148/2013 г.;
 Стратегия на ДАА за 2016-2020;
 План и отчет за изпълнение на Стратегията за 2016 г.;
 План и отчет за изпълнение на Стратегията за 2017 г.;
 План и отчет за изпълнение на Стратегията за 2018 г.;
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 План за изпълнение на Стратегията за 2019 г.;
 Заповеди №№ 3/2016, 196/2016 г., 14/2018, 11/2019.
15. Документи относно изпълнени или изпълнявани проекти от администрацията,
включително с международно участие, финансирани от европейски фондове (2016-2019):
 Проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“;
 Проект „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“;
 Проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за общественоикономическия и културен живот в Търново“;
 Проект „Позитивни спомени от старите негативи“.
16. Партньорски споразумения, участия в национални инициативи на социална
отговорност – „Да изчистим България“, „Мениджър за един ден“, студентски и младежки
стажове и др.
 Регистър на договорите на ДАА, 2016-2018 г.;
 Справка относно проведени студентски и младежки стажове за периода 2016 –
2018 г.;
 Справка за партньорски споразумения с български институции, организации и др.;
 Справка за партньорски споразумения (двустранни и многостранни) с
чуждестранни институции, организации и др.
17. Отчетни доклади в изпълнение на Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.
 Методика за оценка на корупционния риск в ДАА,2014 г.;
 Заповед № 120/2014 г.;
 Антикорупционни процедури в ДАА, 2015 г.;
 Заповед № 74/2015 г.;
 Доклад за резултатите от оценка на корупционния риск в отделите „Правен“ и
„Управление на собствеността“, Дирекция „АПФСО“, ДАА, 2016 г. – докладна записка
вх.№ 93-00-799/15.12.2016 г., Заповед № 186/16.12.2016 г.;
 Доклад за резултатите от оценка на корупционния риск в РДА – Варна, 2017 г.
 Писма за организиране и провеждане на обучение в ДАА през 2018 г. от
„Антикорупционен фонд“.
18. Награди от национални и международни конкурси за достижения в сферата на
дейност на администрацията:
 Вътрешни правила за реда и условията за използване на символи, отличия и
сертификати на ДАА, 2017 г.;
 Заповед № 119/2017 г.;
 Награда на ИПА за присъдено трето място на ДАА в обявения конкурс за добри
практики в държавната администрация за 2018 г. в област „Човешки ресурси“.
19. Участия и награди в спортни състезания и мероприятия, свързани с изграждане
на екипи;
20. Доклади от трудова медицина относно здравно състояние на служителите,
здравословни и безопасни условия на труд и др.
 Годишен отчет по ЗБУТ, 2016-2018 г.
 Анализ на здравното състояние на работещите в ДАА въз основа на
заболеваемостта с временна неработоспособност и трудовия травматизъм за
2016,2017,2018 г.
 Програма за отстраняване и управление на професионалния риск в ДАА.
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21. Резултати от оценки на изпълнението и други форми на атестация на
служителите:
 Доклад относно годишното оценяване на изпълнението на служителите от
Държавна агенция „Архиви“ за 2016 г.;
 Доклад относно годишното оценяване на изпълнението на служителите от
Държавна агенция „Архиви“ за 2018 г.
22. Справки и анализи относно планиране и изпълнение на планове за обучение на
служителите;
 Годишни планове за задължителни и специализирани обучения на служителите за
периода 2016 - 2018 г.
 Справка с информация относно проведените обучения на служителите в
Държавна агенция „Архиви“ за периода 2016-2018 г. (извадка от годишните отчети на
ДАА)
23. Резултати от анкети за измерване на степента на удовлетвореност на служители,
мотивационни проучвания:
 Етичен кодекс на служителите в държавните архиви, 2008 г.;
 Доклад от извършено проучване с предложения за действия по повишаване на
мотивацията на персонала, 2017 г.;
 Анализ на текучеството на персонала в ДАА, 2016–2018 г.;
 Доклад на ИПА с резултати и бенчмаркинг от самооценка на ДАА по въпросника
на Гарвин, Едмудсън и Джино „Учеща ли е Вашата организация?“, 2018 г.;
 Процедура за избор на „служител на годината“ и „екип на годината“ в ДАА, 2019
г.;
 Заповед № 86/2019 г.
24. Резултати от анкети за измерване на степента на удовлетвореност на
потребителите на административни услуги, на гражданите и бизнеса:
 Доклад за проучване удовлетвореността на потребителите на архивна
информация през 2016 г. въз основа на постъпилите през календарната година мнения,
препоръки, коментари и жалби и за възможностите на ДАА за извършване на
корективни действия за подобряване на удовлетвореността;
 Доклад за проучване удовлетвореността на потребителите на архивна
информация през 2017 г. въз основа на постъпилите през календарната година мнения,
препоръки, коментари и жалби и за възможностите на ДАА за извършване на
корективни действия за подобряване на удовлетвореността;
 Доклад за проучване удовлетвореността на потребителите на архивна
информация през 2018 г. въз основа на постъпилите през календарната година мнения,
препоръки, коментари и жалби и за възможностите на ДАА за извършване на
корективни действия за подобряване на удовлетвореността;
 Харта на клиента, 2015 г.,Заповед № 91/2015 г.
25. Анализи чрез системата за документооборот и контрол на изпълнението на
задачите – просрочени преписки, върнати документи и др.:
 Вътрешни правила за оборот на документи на хартиен носител и на електронни
документи, 2015 г.; Заповеди №№ 135/2015 г., 103/2016, 11/2018 г.
26. Преписки по постъпили предложения и сигнали на граждани по реда на АПК
 Сигнал от В. Велинов до МС с искане за предоставяне на документ за
удостоверяване на трудов стаж в конкретно предприятие, 2016 г.;
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 Сигнал от Н. Иванова до МС във връзка с конкурса за Главен секретар на ДАА,
2018 г.;
 Сигнал от А. Маждракова до МС относно кореспонденция с ДАА, 2018 г.;
 Сигнал от С. Михайлов до МС във връзка с предложение за комплектуване на
архив, 2018 – 2019 г.
27. Публикуване на публична информация в Портала за отворени данни – бр.
регистри – 7:
 Списък на държавните архиви – структурни звена на ДАА с адреси и телефони,
2016 г.;
 Списък на действащите фондообразуватели на държавните архиви – структурни
звена на ДАА, 2016 г.;
 Списък на архивните фондове, съхранявани в държавните архиви – структурни
звена на ДАА, 2016 г.;
 Списък на административните услуги, предоставяни от ДАА, 2017 г.;
 Тарифа за таксите, които се събират от ДАА, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от
Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ), 2017 г.;
 Цени на услугите, предоставяни от ДАА, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗНАФ, 2017
г.;
 Списък на утвърдените към 31.12.2017 г. като уникални и особено ценни
документи, съхранявани в държавните архиви – структурни звена на ДАА, 2018 г.
Забележка: информацията е налична на Портала и не е копирана в споделената
папка.
28. Отчети по Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и
план за изпълнение
29. Отчети по Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2014 – 2020 г. и план за изпълнение
30. Програмата на Правителството за европейско развитие на България
31. Други:
 Описание на работните процеси, изготвено от изпълнителя на функционалния
анализ на ДАА, 2012 г.;
 Функционални характеристики на: Главна дирекция „Архивна политика“ (Главна
дирекция „Архивна политика“, отдел „УАД“, дирекции „РДА“ – Бургас, Варна, Велико
Търново, Монтана, Пловдив и София, отдел „ДА“ – София в Дирекция „РДА“ – София) и
дирекции „АПФСО“, „ЦДА“, „ДВИА“, „ПА“ и „ДРКМ“ със съставните им структурни
звена.
 Вътрешни правила за функциите и дейностите по управление на човешките
ресурси, 2012 г.
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Приложение № 2
Анкета за проучване на удовлетвореността на служителите в ДА „Архиви“
Легенда:

I. За институцията ДАА
1. Работата в ДАА ме удовлетворява.

2. Бих препоръчал/а на други хора да
работят в ДАА.

3. Запознат/а съм с мисията и визията на
организацията, в която работя.
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4. Целите, заложени в Стратегията на
Държавна агенция „Архиви“ за 2016–2020 г.,
са ясни.

5. Разбирам по какъв начин моята работа
допринася за осъществяване мисията на ДАА.

6. Личното достойнство на служителите
се уважава.

7. Държавна агенция
разпознаваема институция.

„Архиви“

е
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8. Държавна агенция „Архиви“ се
модернизира и се обновява с нови технологии.

9. Ръководството на Държавна агенция
„Архиви“ осигурява безопасни условия на
труд.

10. В Държавна агенция „Архиви“
работят квалифицирани и добре обучени
експерти и специалисти.

11. Доволен/а съм от организацията на
работа в институцията.
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II. Професионални задължения
12. Наясно съм със задълженията си по
длъжностна характеристика.

13. Харесвам работата си.

14. Имам възможност
сам/а да
организирам изпълнението на поставените ми
задачи.

15. Трябва да работя много усилено, за да
постигам резултатите, които се очакват от мен.
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16. Достатъчно мотивиран/а съм да си
върша работата добре.

17. Работата ми е смислена.

18. Работата ми не ме стресира.

19. Получавам задачи, които ми
позволяват да се развивам професионално.
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20. Служебната ми ангажираност не
пречи на личния ми живот.

III. Професионално управление и
лидерство
21. Прекият ми ръководител зачита моето
мнение.

22. Доверявам
ръководител.

се

на

прекия

си

23. Прекият ми ръководител се отнася
еднакво добре към всички служители.
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24. Прекият ми ръководител ме оценява
справедливо.

25. Планираната ми работа е повече
отколкото на други колеги.

26. Получавам обратна връзка от прекия
си ръководител.

27.
Ръководителят
инициативността.

ми

стимулира
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28.
Прекият
ми
ръководител
компетентен за позицията си.

е

29. Директорът на дирекцията, в която
работя, има лидерски качества.

30. Агенцията се управлява с визия за
бъдещето.

31. При сходни планове и постигнати
резултати, оценяването на работата е различно.
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32. Кариерното развитие на служителите
се основава на личните пристрастия на преките
ръководители, а не на доказан професионализъм и опит.

IV. Обучение и развитие
33. Ръководството осигурява
сиране за обучение на служителитe.

финан-

34. Имам възможност да участвам в
различни форми за развитие на моите знания и
умения.

35. Предлаганото обучение съответства
на нуждите на звеното.
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36. Обучителните форми, които се
предлагат, са адекватни на задълженията,
които изпълнявам.

37. През последните три години участвах
в поне едно обучение.

38. Квалификацията ми надвишава
изискванията за заеманата от мен длъжност и
не е необходимо да я повишавам.

39. Доволен съм от възможностите за
кариерно развитие.
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40. Търся работа извън ДАА.

V. Заплащане и условия на труд
41. Съотношението заплащане – работа е
справедливо за дейността, която извършвам.

42. Доволен/а съм от заплащането.
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43. Разликите във възнагражденията на
колегите са необосновано големи.

44. Допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати се изплаща редовно –
четири пъти в годината.

45.
Размерът
на
допълнителното
възнаграждение за постигнати резултати е
адекватен на изпълнението на задълженията.

46. Доволен/а
придобивки.

съм

от

социалните
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47. Доволен/а съм от размера на отпуска,
който получавам.

48. Доволен/а съм от техническото
оборудване на работното място.

49. Доволен/а съм от
условия на работното място.

физическите

50. Осигурени са помещения за отдих и
почивка.
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VI. Комуникация
51. Информиран/а съм за задачите в
структурното звено, в което работя.

52. Информиран/а съм за задачите, които
се изпълняват в другите структурни звена и
имат отношение към моята работа.

53. Комуникацията ми с колегите е добра.

54. Комуникацията между структурните
звена е добра.
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55. Комуникацията ръководство/
служители е добра.

56. Комуникацията служители/
ръководство е добра.

57. Без притеснение излагам пред моя
ръководител мотивираното си различно
мнение.

VII. Работа в екип и колегиалност
58. Служителите от отдела работят
ефективно заедно.
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59. Служителите от отдела работят
ефективно с колегите от дирекцията.

60. Обменям опит с колеги от
централните и териториалните структурни
звена.

61. Имам доверие на колегите от отдела,
в който работя, и съм напълно искрен с тях.

62. Мога да обсъждам
проблемите в работата с колегите.

свободно
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63. Служителите в отдела работят в
условията на сътрудничество и взаимопомощ.

64. Служителите в дирекцията работят в
условията на сътрудничество и взаимопомощ.

65. Служители от различни структурни
звена работят добре в екип.

66. Доволен/а съм от психологическия
климат на работното място.
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Приложение № 3
Отчет на показателите за изпълнение на Програма „Национален архивен фонд“
Показатели за
изпълнение
1. Основни
проверки
2. Контролни
проверки
3. Извънредни
проверки
4. Инцидентни
проверки
5. Изготвяне и
актуализиране на
номенклатури по
дела/списъци на
видовете
документи
6. Организирани
курсове и
методически
срещи за
членовете на
ПДЕК и
работещите в
учрежденските
архиви на
държавните и
общинските
институции и
организации
7. Разработване
на система за
електронно
архивиране
(реализация при
проектно
финансиране,
съгласно т. 10 от
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегия за

Мерна единица
Бр. проверки
Бр. дадени предписания
Бр. изпълнени предписания
Бр. проверки
Бр. констатации
Бр. изпълнени предписания
Бр. проверки
Бр. дадени предписания

Отчет 2016 г.
830
3467
1593
336
1629
1051
6
16

Отчет 2017 г.
799
3247
1385
375
1750
1289
10
30

Отчет 2018 г.
738
3021
1336
300
1328
998
8
29

Бр. изпълнени предписания
Бр. проверки
Бр. дадени предписания
Бр. изпълнени предписания
Бр.

7
12
31
18
543

23
7
18
15
631

12
9
27
18
498

Бр. курсове и методически
обучения

371

331

340

Бр. сертификати

215

188

214

Бр. обучени
фондообразуватели

921

647

586

Бр.

0
0
0
(през отчетния (през отчетния (през отчетния
период не е
период не е
период не е
обявена
обявена
обявена
процедура
процедура
процедура
и съответно не и съответно не и съответно не
е подготвено
е подготвено
е подготвено
проектно
проектно
проектно
предложение
предложение
предложение
за
за
за
разработване и разработване и разработване и
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развитие на
електронното
управление в
Република
България за
периода 20142020 г.)
8. Реставрирани
документи

9. Закупуване на
нови
реставрационни
маси
10.
Микрофилмиране
за попълване на
Застрахователния
фонд
11. Издирване и
комплектуване на
документи
12. Ремонтирани
архивохранилища

внедряване на
система за
е-архивиране)

внедряване на
система за
е-архивиране)

внедряване на
система за
е-архивиране)

Бр. листа

56 624

53 852

Бр.

Бр. кадри (негатив)

0
(поради липса
на финансова
възможност)
153 640

0
(поради липса
на финансова
възможност)
33 737

Бр. постъпления

828

877

36 688
(незаето място
на служител в
лабораторията
по реставрация)
0
(поради липса
на финансова
възможност)
0
(поради повреда
на камерата за
микрофилмиран
е)
842

Бр.

1

Извършени са
частични
ремонтни
дейности на
покривната
конструкция на
сгради на
отделите
„Държавен
архив“ –
Перник, Ямбол,
Сливен, Шумен,
Кърджали и
Варна

10
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13. Оборудвани
новопридобити/
ремонтирани
архивохранилища
(стелажно
оборудване,
изграждане на
пожароизвестителни и
охранителни
инсталации)

Бр.

0

14. Използване на
архивни
документи
15. Посещения в
читалните на
държавните
архиви
16. Справки по
заявки на
физически и
юридически лица

Бр. а.е.

17. Дигитален
архив
18. Въведени
данни
информационна
система (ИСДА)
19. Предоставяни
архивни услуги

167 834

Проведена е
процедура за
избор на
изпълнител за
оборудване с
подвижни
стелажи за
сгради на
отделите
„Държавен
архив“ –
Хасково и
Враца. Беше
представена
една оферта,
като кандидатът
не отговаряше
на изискванията
на ДАА.
Предстои
завършване на
основния
ремонт на
сграда на ОДА–
Габрово
157 326

172 550

Бр.

14 513

13 932

13 646

Общ бр. справки
ОТ ТЯХ:
Бр. справки по
изследователски теми
Бр. справки по
имуществени въпроси
Бр. справки по други теми
Бр. файлове с образи

12 644

11 725

12 436

964

1116

1121

931
10 749
35 922

756
9853
46 558

917
10 398
47 289

Общ брой записи в ИСДА

742 970

511 850

315 298

Общ брой видове услуги

15
(от тях 10
административни
услуги на ДАА
и 5 – за всички

15
(от тях 10
административни
услуги на ДАА
и 5 – за всички

15
(от тях 10
административни
услуги на ДАА
и 5 – за всички

1
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20. Издания
21. Допълнено
съдържание на
съществуващите
и брой нови
тематични
страници в
платформата
„Архивите
говорят“
22. Нова и
актуализирана
информация и
брой създадени
нови рубрики в
административна
та страница
23. Изложби
24. Продукти (в
т.ч.
интерактивни) в
помощ на
образованието
25. Описания и
дигитални образи
на/от ДАА в
Архивния портал
на Европа
(Archives Portal
Europe)

26. Участия в
срещи на
международните
архивни
организации и по
линия на
двустранното
сътрудничество
27. Организиране
по време на
Българското
председателство
на годишната
среща на Групата
на европейските
архиви към
Европейската

Бр.
% съдържание

администрации) администрации) администрации)
7
14
9
5,75
10
17

Бр. сайтове

3

1

-

% информация

15

10

10

Бр. рубрики

1

1

1

Бр.

9

7

9

Бр.

1

2

-

Бр. описания

0

0

12 499

Бр. дигитални образи

0

0

Бр.

11

19

2236
(10 XML файла;
12499 архивни
описания; 1291
дигитални
обекта; 2236
броя дигитални
образи)
14

Бр.

-

1
(Подготовка на
събитието)

1
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комисия и
Европейският
борд на
националните
архивисти към
Съвета на Европа
С бюджета на агенцията се финансират и дейности, насочени към увеличаване на
източниците за попълване на НАФ с документи от страната и чужбина с национално и
регионално значение.
Разходи по Програмата (в хил. лв.):
Програма „Национален архивен фонд“
№
І.

Отчет 2017 г.

Общо ведомствени разходи:

6544

6614

6765

Персонал

5169

5444

5400

Издръжка

1170

1087

1209

205

83

156

6544

6614

6765

Персонал

5169

5444

5400

Издръжка

1170

1087

1209

205

83

156

0

0

0

отчет за периода 01.01.2016 г.-31.12.2018 г.

Капиталови разходи

1

Ведомствени разходи по бюджета на
ПРБК:

Капиталови разходи

2

Отчет 2018
г.

Отчет 2016 г.

Ведомствени разходи по други бюджети,
фондове и сметки
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
От тях за: *

2.1

1.....................................

2.2

2....................................
Администрирани разходни параграфи **
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Администрирани разходни параграфи по
ІІ. бюджета

0

9

5

1 Персонал

0

0

0

2 Издръжка

0

9

5

0

0

0

0

9

5

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

6544

6622

6 770

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

6544

6622

6770

334

339

329

15

8

13

Администрирани разходни параграфи по
ІІІ. други бюджети, фондове и сметки
1.....................................
2....................................
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

Численост на щатния персонал
Численост на извънщатния персонал

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата
според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
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