ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.
Наименование на администрацията: Държавна агенция “Архиви”
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Индикатор за изпълнение
Цели за
2014 г.

1. Разширяване
прилагането на
нови
информационни
и
комуникационни
технологии в
ДАА и въвеждане
на електронно
архивиране

Дейности

Резултат

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2015 г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2015 г./

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

Проучване на
добри
практики за еархивиране
(при проектно
финансиране)

Проучени
добри
практики за еархивиране

Анализ на проучени
добри практики за еархивиране и
тяхната
приложимост в
България

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Представяне
на проект на
Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
областта на
електронен
архив и
електронно

Представен в
МС проект
на Стратегия
с План за
действие

Разработени проекти
на Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
областта на
електронен архив и
електронно
архивиране на
документи (2015-

Изготвени проекти
на Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
областта на
електронен архив и
електронно
архивиране на
документи и Пътна

задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
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архивиране на
документи
(2015-2020) с
План за
действие за
съгласуване от
Съвета за
електронно
управление и
за обсъждане и
приемане от
Министерски
съвет

2020) и План за
действие

карта към нея.
Проектите са
съгласувани с
експерти и
представители на
заинтересованите
страни.
ДАА няма
необходимата
компетенция за
остойностяване на
дейностите в
Пътната карта.

Подобряване
на
обслужването
на гражданите
чрез
предоставяне
на електронни
услуги

Внедрен
модул към
ИСДА за
предоставяне
то на еуслуги

Разработен и
внедрен модул към
ИСДА за
предоставянето на еуслуги

Разработен модул и
внедрени 9
електронни услуги;
внедрена система за
онлайн плащане

напълно постигната цел
/100%/

Разширяване
функционално
стите на
Информацион
ната система
на държавните
архиви
(ИСДА) по
отношението
предоставянет
о на е-услуги и
на

Внедрен
модул към
ИСДА за
предоставяне
то на еуслуги и
функционалн
ости за
съхранение и
движение на
архивни
документи;

Разработен и
внедрен модул към
ИСДА за
предоставянето на еуслуги и
функционалности за
съхранение и
движение на
архивни документи;
внедрена система за
онлайн плащане

Разширени
функционалности
на ИСДА за
движение и
съхранение на
документите;
внедрени модул за
е-услуги и система
за онлайн плащане

напълно постигната цел
/100%/
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съхранението
и движението
на архивни
документи
(при проектно
финансиране)

внедрена
система за
онлайн
плащане

Разработване
на стратегия за
развитие на
информационн
ите и
комуникацион
ни технологии
на ДАА
(при проектно
финансиране)

Разработен
проект на
стратегия за
развитие на
информацио
нните и
комуникаци
онни
технологии
на ДАА

Разработен проект
на стратегия за
развитие на
информационните и
комуникационни
технологии на ДАА

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Изграждане на
център за
защита на
информацията
при бедствия и
аварии
(при проектно
финансиране)

Изграден
център за
защита на
информация
та при
бедствия и
аварии

Представено и
одобрено проектно
предложение

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Поставяне
основите на
развитие на
софтуерен
център
(при проектно
финансиране)

Изграден
софтуерен
център

Представено и
одобрено проектно
предложение

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

3

Попълване на
базата с
архивни
описания на
ИСДА

Обогатена
база данни с
архивни
описания и
дигитални
обекти с
облекчен
достъп за
потребителит
е на архивна
информация

Брой записи –
1 688 000 (от тях 888
000 въведени от
служители на ДАА и
800 000 – по проект
по ОПАК с рег. №
14-32-27/
30.10.2014 г.)

През 2015 г. са
въведени 800 619
записа в ИСДА. От
тях 8 298 записи са
за въвеждане на
данни за фондова
наличност и 792 321
– описания на ниво
архивна единица.
Проектът по ОПАК
с рег. № 14-32-27/
30.10.2014 г. е
прекратен.

Попълване на
Регистъра на
НАФ като
централизиран
а база данни за
състава и
съдържанието
на ценни
архивни
документи на
физически и
юридически
лица в
страната и
извън нея

Попълнени
описания

Брой описания

Подадени са
заявления 37 (вкл.
от държавните
архиви, структурни
звена на ДАА);
Регистрираните
вписвания са, в
процес на вписване
на данни е БНР.
Дейността е
изпълненена както
следва:
1.
Всички
държавни архиви
(общо 29) в
структурата на
Държавна агенция
“Архиви” (ДАА) са
подали
необходимите
заявления за

напълно постигната цел
/100%/
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включване в НЕРА
и са направили
своите вписвания,
които са публични и
достъпни чрез
интернет
страницата на ДАА.
2.
Заявления са
подали и 5
държавни архиви,
извън структурата
на ДАА:
Наученият
архив на
Българската
академия на
науките;
Направление
“Ръкописнодокументално и
книжовно
наследство” на
Националната
библиотека “Св.св.
Кирил и Методий”;
Държавният
геодезически,
картографски и
кадастрален фонд
(Геокартфонд) на
Агенцията по
геодезия,
картография и
кадастър;
Архивът на
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Българско
национално радио –
“Златен фонд”;
Българска
национална
филмотека.
От тях 4 са
направили
вписвания на данни
за притежаваните
и/или
съхраняваните
ценни документи.
Вписванията са
регистрирани и са
публични чрез
интернет
страницата на ДАА.
Архивът на
Българско
национално радио –
“Златен фонд”, в
момента въвежда
необходимите
данни.
3.
Подадени са
заявления от 3
библиотеки:
Регионална
библиотека
“Николай Вранчев”
– Смолян;
Регионална
библиотека “Христо
Смирненски” –
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Хасково;
Регионална
библиотека “Пенчо
Славейков” –
Варна.
4.
Подадено е
заявление и са
вписани данни от
Тракийското
дружество
“Войвода Руси
Славов” – Пловдив.
ДА “Архиви” е
изпратила писма
(общо 25 бр.) до
Регионалните
библиотеки в страна
за включване в
НЕРА. Подготвени
са за изпращане 131
писма до музеите.

2. Адаптиране на
компетентностит
е на ДАА към

Попълване на
базата на
Дигиталния
архив чрез
ИСДА

Изготвени
дигитални
обекти чрез
ИСДА

Брой файлове –
17 000

Проучване на
чуждия опит
на страни от

Проучени
добри
практики

Анализ на проучени
добри практики и
тяхната

За периода
напълно постигната цел
01.01.2015 –
/100%/
31.11.2015 в ИСДА
са въведени 29 755
броя дигитални
обекти с 87 982 броя
файлове с
дигитални образи с
общ обем 4.2 ТБ.
Дейността не е
незадоволително постигната
реализирана поради цел /под 50 %/
липса на проектно
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реалните и
намаляващи
ресурси на
агенцията

Европейския
съюз с цел
адаптиране на
компетентност
ите на ДАА
към реалните и
намаляващи
ресурси на
Агенцията
(при проектно
финансиране)

приложимост в ДАА

финансиране

Провеждане на
дискусия, в
която да бъдат
привлечени
всички
заинтересован
и страни
(академични
архивисти,
потребители
на архивна
информация,
профсъюзи)
(при проектно
финансиране)

Проведена
дискусия с
представител
и на
заинтересова
ните страни

Проведена дискусия
с представители на
заинтересованите
страни с анализ на
проученото
обществено мнение

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

Подготовка на
проекти за
промяна на
действащата
нормативната
база

Утвърдени
нормативни
документи

Изготвени проекти
на нормативни
документи

Изготвени и
утвърдени са 15
акта по дейността
на Агенцията. От
тях 3 акта са
утвърдени от
Министерски съвет

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

напълно постигната цел /100%/
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3. Подобряване
на условията за
съхранение и
опазване,
обогатяване на
Националния
архивен фонд,
съхраняван в
държавните
архиви –
структурни звена
на ДАА и
попълване на
Застрахователни
я фонд

Актуализация
и преглед на
сградния фонд,
във връзка с
разработения
план за
качествено
подобряване и
развитие на
материалната
база

Годишен
план за
развитие на
материалнотехническата
база,
съобразен
изцяло с
количеството
на НАФ и
действащата
организацио
нна
структура на
ДАА

Поддържане на Актуализира
н регистър
регистър в
регистър на
архивохранили
щата в
критично
състояние.

Разработен план за
развитие на
материалнотехническата база,
съобразен изцяло с
количеството на
НАФ и действащата
организационна
структура на ДАА

Актуализиран
регистър

и 12 – от
председателя на
ДАА
Изготвен е годишен
план за развитие на
материалнотехническата база.
След преглед на
сградния фонд, са
направени искания
до Министерство на
образованието и
науката,
Министерство на
отбраната и
Областна
администрация
Хасково за
осигуряване на
допълнителна
архивохранилищна
площ за нуждите на
ОДА - Стара Загора,
ОДА - Варна и ОДА
- Хасково.
Подържа се и се
актуализира
ежегодно регистър
на състоянието на
сградния фонд на
ДАА.
През 2015 е
изготвен подробен
доклад за

напълно постигната цел /100%/

напълно постигната цел /100%/
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критичното
състояние
на
архивохранилищна
база Биримирци.
Изготвено е
техническо задание
и подробен
финансов разчет за
изпълнение на
инженеринг
(проектиране и
строителство) на
архивохранилищна
база на ДААместност“Къро” на
стойност 6 853
000лв. , която да
поеме архивния
фонд на база
Биримирци.
Извършване на
планираните
ремонтни и
строителномонтажни
дейности с цел
поетапното
модернизиране
на всички
архивохранили
ща в критично
състояние
(съобразно

Ремонтирани
и
модернизира
ни
архивохрани
лища

Извършени
ремонтни и
строителномонтажни дейности

Дейността се
изпълнява
ежегодно, на база
постъпили
докладни от
директорите на
дирекции “РДА”,
“ЦДА” и “ДВИА”,
и оглед на място.
Изготвен е
поименен списък за
нуждата от основни
и текущи ремонти

задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
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финансовите
възможности
на ДАА)

на сградния фонд,
както и за доставка
на машини,
съоръжения,
стелажи и др. На
база поименния
списък се изготвя
план за обществени
поръчки за всяка
календарна година.
2. Съобразно
финансовият ресурс
на ДАА за 2015г. са
изпълнени:
Ремонти на покриви
на сгради на ОДА –
Стара Загора, ОДА Разград, ОДА –
Ямбол и ОДА Бургас.
През 2015 г.
приключи ремонтът
и се въведе в
експлоатация
архивохранилище
на ОДА Кюстендил.
Приключи
отстраняването на
проблеми по
електробезопасност
на сгради на ОДА Бургас, ОДАСливен, ОДАЯмбол, ОДА 11

Пазарджик, ОДА Пловдив, и ОДАСтара Загора.
Продължава
изпълнение на
реконструкция на
сграда на ОДА Габрово.
Изготвяне и
поддържане на
Регистър на
уникални и
особено ценни
документи от
НАФ, в ДАА.

Изготвен
регистър

Изготвен регистър

Броят на
предложените от
държавните архиви
за 2015 г. документи
за определянето им
като особено ценни
и уникални е 96,
като към тях са
включени и
разгледаните през
второто полугодие
предложения на
ДВИА.
Утвърдени като
особено ценни са 25
и като уникални – 9
документа.
Предстои
задължително
микрофилмиране на
тези от тях, които не
са заснети,
дигитализиране и
при констатирана
необходимост
извършване на

напълно постигната цел /100%/
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консервация и
реставрация.
В края на 2015 г.
общият брой на
утвърдените като
особено ценни и
уникални
документи,
съхранявани в ДАА,
е 496 (особено
ценни – 433,
уникални – 63).
Всички утвърдени
документи са
включени в
Регистъра на НАФ,
по партидите на
държавните архиви,
в секция Единични
ценни документи.
Продължава
вписването им и в
интернет
страницата на
Агенцията, секция
Бързи връзки,
рубрика Уникални
и особено ценни
документи, която е
обобщен списък с
метаданни на
особено ценните и
уникални
документи,
съхранявани в ДАА,
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изготвен по
хронология.
През годината е
разработена в
ИСДА нова справка
Списък за
специална
регистрация при
при надграждането
на ИСДА по проект
по ОПАК с рег. №
13-32-5/24.02.2014
г.
Изграждане на
функционално
ст за изготвяне
на справка към
ИСДА относно
поддържане на
Регистър
на
документите в
риск,
чрез
ИСДА,
във
връзка
с
изготвяне
и
поддържане на
Регистър
на
документите в
риск

Справка към
ИСДА
относно
поддържане
на Регистър
на
документите
в риск

Попълване на Изготвени
Застраховател застраховате
ния фонд (ЗФ) лни копия
(кадри

Изготвена справка в
ИСДА

През 2015 г. при
реализиране на
проект по ОПАК с
рег. № 13-325/24.02.2014 г. е
разработена в
ИСДА нова справка
Регистър на
документи в риск.

Изготвени
застрахователни
копия
(бр. кадри негатив)

През 2015 г. са
изготвени 130 000
кадъра негатив за
попълване на ЗФ.

напълно постигната цел /100%/

задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
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негатив)
Разширяване
на
източниците за
комплектуване
чрез
постъпления
от личен
произход и
постъпления
от
политически
партии,
юридически
лица с
нестопанска
цел –
обществени и
религиозни
организации,
частни
образователни
структури,
фондации,
търговски
дружества и
др., във връзка
с
разширяването
на типовете
комплектувани
архиви

Нови
постъпления
от личен
произход и
постъпления
от
политически
партии,
юридически
лица с
нестопанска
цел

Брой постъпления

Регистрирани са
общо 742
постъпления, от
които от личен
произход са 115

напълно постигната цел /100%/
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4. Активно
популяризиране
на Националния
архивен фонд и
разширяване на
формите за
отваряне на
архивите към
обществото

Навлизане в
нови социални
мрежи –
Туитър, Ютюб и др. с цел
по-широко
отваряне към
обществото
(при проектно
финансиране)

Представяне
на
обществено
значима и
достъпна
информация

Представено и
одобрено проектно
предложение

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Въвеждане на
нови практики
за
популяризиран
е на документи
с участие на
потребителите
(краудсорсинг)
и др.
(при проектно
финансиране)

Популяризир Представено и
одобрено проектно
ане на
документи с предложение
участие на
потребителит
е

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

Разработване и
създаване на
съдържание на
нови интернет
базирани
платформи от
поредицата
„Архивите
говорят” по
теми от
обществен
интерес

Разработване
и допълване
на тематични
сайтове

Разработена е
Разработени и
обогатени тематични интернет
страницата
сайтове
“Войните на
България (18781945)” към
колекция “Архивите
говорят” и са
изградени базите
данни с архивна
информация.
Проектите за

напълно постигната цел /100%/
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подстраниците за
Първата и Втората
световна война са
включени в
програмите на
Националните
комитети за
отбелязване на
годишнините от
двете събития.
1.1. Подстраница
“Сръбскобългарската война
(1885-1886)”
* създадена база
данни с информация
за 860 загинали
военнослужещи –
ДВИА;
* подбрани, описани
и дигитализирани
610 документа (1142
образа),
съхранявани в 20
архива;
* изготвени
електронни версии
на 3 документални
издания по темата.
общо в сайта: 1820
образа
1.2. Подстраница
“България в
Първата световна
война (1914-1918
17

г.)”
* извършена
окончателната
корекция на
данните за 51 314
наградени лица;
* създадена база
данни с информация
за 6519 загинали
военнослужещи –
ДВИА;
* редакция и
корекция на
регистрите на
подбраните 1683
документа,
съхранявани в 21
архива.
* изготвени
електронни версии
на 3 документални
издания по темата.
1.3. Подстраница
“България във
Втората световна
война (1939-1945)”,
публично достъпна
от 7 май 2015 г.
* създадена база
дани с информация
за около 12 600
загинали
военнослужещи,
подготвена от
ДВИА;
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допълнително
издирена и въведена
информация за
загинали чинове от
Въздушни войски,
Черноморски флот,
Дунавски флот,
Трудови войски;
* подбрани, описани
и дигитализирани –
2419 документа
(4915 образа) по
темата, съхранявани
в 28 архива.
общо в сайта досега:
17787 образа
При подготовката
на сайта са
използвани
възможностите на
ИСДА; редакцията,
допълването и
коригирането на
базите данни се
извърши от
Дирекция “ПА”,
която
осъществяваше и
експертното
съдействие и
щконтрол при
неговата разработка.
ІІ. Извършен подбор
на снимки и
изготвени регистри
19

от 6 архива с 120
дигитални образа/
снимки за
допълване на сайта
Фотоархив.
Създаване на
метаданни и
дигитално
съдържание за
международни
я интернет
портал за
архивни
документи в
Европа АPEx и
др.
международни
проекти за
споделяне на
архивно
дигитално
съдържание

Изготвени
метаданни и
дигитално
съдържание
за
международн
ия интернет
портал за
архивни
документи в
Европа АPEx

Брой предоставени
метаданни и
дигитално
съдържание за
международния
интернет портал за
архивни документи в
Европа АPEx

Въведени са:
- 29 описания на
държавните архиви
– структурни звена
на ДАА;
- тематични раздели
от пътеводителите
на 6 държавни
архива;
- 9 0875 архивни
описания от всички
нива на описание
(“Фонд”,
“Инвентарен опис”,
“Архивна единица”
и “Документ”),
извлечени от ИСДА
чрез специално
разработената
функционалност за
експорт на данни в
XML формат в
стандарта Encoded
Archival Description
(EAD) и
импортирани в
портала).
Публикувани са 12
492 бр. дигитални

напълно постигната цел /100%/
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обекти
(дигитализирани
архивни
документи),
съдържащи над 74
000 файла с
дигитални образи
(дигитализирани
страници от
архивни
документи),
извлечени от ИСДА
чрез специално
разработената
функционалност за
експорт на данни в
XML формат в
стандарта EAD и
импортирани в
портала).
Надграждане
на интернет
страница на
Агенцията с
архивна
информация

Обогатяване
на интернет
страница на
Агенцията с
архивна
информация

Актуализирана
информация

Изготвен анализ с
предложения за
актуализиране
визията и
структурата на
административния
сайт.
Забележка: Поради
липса на финансови
средства задачата се
отлага за 2016 г.
Предоставена
информация и
извършена

напълно постигната цел /100%/
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актуализация на
данните за:
настъпили промени
във фондовата
наличност през 2014
г.; допълнения и
корекции в
списъците на
фондовете и на
фондообразувателит
е; оперативно
актуализиране и
допълване на
информацията в
рубриките Проекти,
Обществени
поръчки, Новини,
Събития и факти,
Медиите за нас,
Уникални и особено
ценни документи.
Подготвена от
архивите базата
данни за рубрика
Дарители;
Забележка: Поради
липса на финансови
средства
стартирането на
рубриката се
планира за 2016 г.
Рубриката
“Пътеводители”
* готови за
22

допълване 4 нови
пътеводители
Създаване на
електронни/ди
гитални версии
на статии,
материали и
др. от значим
научен и
обществен
интерес и
публикуването
им на
административ
ната интернет
страница
(при проектно
финансиране)

Обогатяване
на интернет
страница на
Агенцията

Актуализирана
информация

Дейността не е
приключена поради
липса на проектно
финансиране

задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

Отпечатване
на
периодичните
издания и
продължаване
на
издателските
поредици с
документалнит
е сборници и
архивните
справочници

Попълване
на
поредиците

Публикувани
периодичните
издания и архивни
справочници

Готови за печат
кн.106 на ИДА за
2013 г.и кн. 1 за
2014 г. на сп.
“Архивен преглед”.
Забележка: Поради
липсата на
достатъчен
финансов ресурс
продължава
забавянето при
отпечатването на
отдавна
подготвените
броеве от

задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
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поредицата
“Архивни
справочници”, на
периодичните
издания и
документалните
сборници. Това
води след себе си,
от една страна,
проблеми с
абонатите,
международния
обмен и
изпълнението на
другите договорни
отношения, а от
друга – загуба на
вече утвърдени
позиции и
затруднения в
работата по
подготовката на
новите издания.
2. отпечатани:
* том 18 от
поредицата
„Архивни
справочници“ –
„Политиката на
БКП към
етническите,
етнокултурните и
имигрантски групи
в България (19441989 г.)” (по
24

документи от
фондовете на БКП,
съхранявани в
Централния
държавен архив;
* сборник
“Отношенията
между България и
Черна гора”,
съвместен проект на
ДАА и Държавния
архив на Черна гора
Организиране
и експониране
на
документални
изложби
“България и
Втората
световна война
(1939-1945
г.)”; “България
в Първата
световна война
(1914-1918) ”
(при проектно
финансиране)

Организиран
ии
експонирани
документалн
и изложби

Експонирани
документални
изложби

ДАА кандидатства
за финансиране
пред Столична
община за двете
изложби, но такова
беше отказано.
Реализирани са
други, повечето от
които съвместни
изложби:
изложба за 3 март в
Президентството на
Република
България; „Труден
избор с голямо
значение: съдбата
на българските
евреи – 1943“ –
НДК; „Документите
на Първата световна
война в навечерието
на 100 годишнината

напълно постигната цел /100%/
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от войната“;
Истанбул (19-21
март); „Пейзажи от
Долни Дунав –
отсам и отвъд” –
Европейска нощ на
музеите;
Изложба за 24 май в
Президентството на
Република
България; „Живот,
преминал в служба
на България. 125 г.
от рождението на
акад. Петко
Стайнов“, СУ “Св.
Климент Охридски”
и в Копривщица;
„Екзархът на
българите“. 175 г.
от рождението и
100 г. от кончината
на екзарх Йосиф І,
Богословски
факултет на СУ
“Св. Климент
Охридски”;
Изложба в
Президентството по
повод Деня на
Независимостта;
„Графичното ателие
на проф. Васил
Захариев в
Държавната
26

художествена
академия (1922–
1944)“, Държавната
художествена
академия ; „40
години тракийска
изложба по света”,
Български културен
институт - Париж ,
БАН;
„Крехка
толерантност“,
НИМ; „Йордан
Йовков в снимки и
документи от
държавните
архиви”, РИМ –
Добрич;
„Експресионизмът.
Вечният танц на
живота” по проект
по програма БГ08,
Малка грантова
схема.
Проучване на
най-добрите
практики и
постигане на
споразумение
с
Министерство
на
образованието
и науката за

Проучени
добри
практики и
постигнато
споразумени
е с МОН

Анализ на проучени
добри практики и
приложимостта им в
България;
изготвен проект на
Споразумение с
МОН

Дейността не е
реализирана поради
липса на проектно
финансиране

незадоволително постигната
цел /под 50 %/
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провеждане на
пилотни
обучения по
история
(при проектно
финансиране)
Продължаване
на програмите
за запознаване
на деца с
дейността на
архивистите,
ценността на
документите и
т.н.

Организиран
е на
посещения в
държавните
архиви

Организирани
посещения

РДА – Бургас
ОДА- Бургас
Изнесени са три
беседи на студенти
от Университет
“Проф.
д-р Асен Златаров”
от четвърти и първи
курсове на
Факултет по
обществени науки,
специалности
“Педагогика на
обучението по
български език и
история”,
„Български език и
история” и
„История и
психология”.

напълно постигната цел /100%/

ОДА - Сливен
Изнесени са 2 урока
на ученици от
Хуманитарна
гимназия – Сливен
и от Второ основно
училище “Христо
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Ботев” – Сливен.
ОДА - Стара Загора
Организирани 3
групови посещения
на ученици от
средна и горна
степен на
образование.
ОДА - Ямбол
Архива е посетен
от ученици от ПГ
ЛПЕХТ – Ямбол и
от НУ “Св. Св.
Кирил и Методий” –
Ямбол.
РДА – Варна
ОДА - Варна
Организирани 5
посещения от
ученици и студенти,
в т.ч.:
2 групи ученици.
Проведени форми –
лекции за
запознаване с
дейността на
архива; тематични
уроци с
демонстрация на
архивни документи;
практическа работа
за проучване на
документи във
29

връзка с изпълнение
на проект;
3 групи студенти от
ВСУ “Черноризец
Храбър”. Проведени
упражнения в
рамките на учебната
програма, съчетани
с тематични лекции
и презентация на
архивни документи
по теми,
демонстрация на
реставриране на
архивен документ,
посещение в
архивохранилище.
ОДА - Шумен
Организирани 3
посещения от
ученици и студенти,
в т.ч.:
1 група ученици, с
цел запознаване с
дейността на
архива, чрез
изнесена тематична
беседа и
практическа
демонстрация на
работата с
документи;
2 групи студенти от
ШУ “Епископ
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Константин
Преславски”, с цел
провеждане на
упражнение в
рамките на учебната
програма.
РДА – Велико
Търново
ОДА – Велико
Търново
Проведен стаж с 11
студенти от
специалност „
История” от ВТУ „
Св.св. Кирил и
Методий” –
В.Търново.
Участие в
програмата на МС
за стажове в
държавната
администрация – 1
стажант през м.
юли. На осем
училища от
областта са
предоставени
презентации
за Държавен архив –
Велико Търново,
които отразяват
дейността на
архива. По повод
Националния
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празник 3-ти март и
специално за
учениците е
организирана
изложба с
оригинални снимки
и документи на
тема „През
архивния обектив”.
Изложбата е
посетена от 11
класа с ученици
(общо 220 деца) от
Община – Велико
Търново.
Осъществена е
връзка със
Старопрестолна
гимназия по
туризъм и
Хуманитарна
гимназия – В.
Търново по повод
изложба за Мъжката
гимназия, в резултат
на което 15 класа
(около 310 ученика)
са разгледали
експозицията,
проведена е беседа
за историята на
училището и
документите,
представени в
изложбата. Във
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връзка с Деня на
народните
будителите е
организиран открит
урок пред 52
ученика от 2 класа
на Старопрестолна
гимназия по
туризъм – В.
Търново.
ОДА – Габрово
Със съдействието на
Регионален
инспекторат по
образование Габрово е
активизирано
сътрудничеството с
училищата от
Габровска област.
Проведени са 19
екскурзии в архива
(на около 400 деца),
по време на които
учениците се
запознаха с
институцията
“Държавен архив”, с
дейността на
архивистите,
ценността на
документите.
Беседите са
подготвени по
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предварително
заявени от
учениците теми и с
показване на
оригинални
документи.
ОДА – Русе
Съвместната
творческа работата
на ОДА – Русе и
Русенския
университет “Ангел
Кънчев” в
последните години
се утвърждава като
добра иновативна
практика по
отношение на
повишаване
интереса на
студентите към
автентичното и
уникалното в
историята и средата,
в посока изграждане
на действащ модел,
който структурира
полето на
реализация на
взаимносвързани
партньорства между
образователни и
културни
институции.
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Резултатът от
професионалните
контакти между
Университета и
Архива, изградени
на взаимно доверие,
коректност,
компетентност и
полезно
сътрудничество, е
създаването на
ефективни
практики,
съпътстващи
обучението на
студентите от
специалност
Български език и
история. Възлагат
се на студентите
курсови работи,
свързани с
разчитането на
непубликувани
документи от
архивните фондове,
което им дава
възможност да се
запознаят с
особености при
работа с ръкописи,
прилагайки
наученото в
часовете по
архивистика и да
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задълбочат
представата си за
историческото
време, за мястото на
човека в историята.
Практическата
работа в ОДА - Русе
откроява нови
гледни точки към
разбирането и
тълкуването на
историческите
процеси и явления,
на житейската и
творческата съдба
на даден учен,
творец,
изследовател,
общественик. За
учебната 2015/2016
г. подбрахме
текстове, свързани с
участието на
България в Първата
световна война,
отложени в лични
фондове ((ф. 627К,
оп. 1, а.е. 2 и ф.
602К, оп. 1, а.е.
251) с крайна цел
участие с две
научни съобщения
на предстояща
научна конференция
в Тутракан, през
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есента на 2016 г.
Активно е и
сътрудничеството с
клуб “Родолюбие”,
сформиран от
Регионален съюз на
офицерите и
сержантите от
запаса и резерваРусе и Военен клуб
– Русе. В клуба
членуват ученици
от средните
училище в Русе и
Русенско, пряко
ръководени от
преподавателите си
по история. Като
партньор в Проект
„Родолюбие”, ОДА
– Русе запозна
участниците със
специфичните
архивни дейности,
видовете
документи,
условията на
съхранение и
начините на
ползването им в
читалнята и пр.
Учениците се
докоснаха до
оригинални
документи,
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свързани с
участието на
България във
войните, история на
учебното дело в
региона и пр.
Оказано бе
съдействие на
младите
изследователи при
издирването на
документи по
поставена им тема
„Русенци, загинали
във Втората
световна война”.
По повод
предстоящия
юбилей ученици от
ОУ “Тома
Кърджиев”
посетиха читалнята
на архива и се
запознаха с
документи за
историята
училището.По
инициатива на
ръководството на
Професионална
гимназия по
облекло “Недка Ив.
Лазарова” започна
проучване на
историята на
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училището, във
връзка с
предстоящия 120годишен юбилей.
ОДА – Силистра
В рамките на
честванията на Деня
на народните
будители, през м.
ноември 2015 г.,
ученическите
комитети „Васил
Левски“ към
Основно училище
„Св.св. Кирил и
Методий“, СОУ „Н.
Й. Вапцаров“ и
ПМГ „Св. Климент
Охридски“ посетиха
ОДА – Силистра.
Учениците се
запознаха с найстария документ,
съхраняван в
Архива, както и с
документи от
архивните фондове
на училищата, в
които учат.
Изнесена е беседа за
предисторията и
историята на
архивното дело в
България (3
39

посещения с
изнесени беседи
пред учениците).
РДА – Монтана
ОДА – Монтана
Проведени 9 беседи
и беседи с
презентации с
ученици:
- Беседа и
презентация на тема
„Първите
космонавти” по
документи,
съхранявани в ОДА
– Монтана” пред
ученици от І ОУ
„Св. св. Кирил и
Методий” –
Монтана;
- Беседа и екскурзия
в архива с ученици
от VІ ОУ „Любен
Каравелов” във
връзка с
инициативата „Ден
на отворените
врати” по повод 9
юни Международен ден
на архивите;
- Беседа с ученици
от І ОУ „Васил
Левски” –
40

Вълчедръм на тема:
„Войната и
човешките
ценности” при
обявяване резултати
от конкурс за
рисунка и есе и
откриване на
документална
изложба;
- Беседа на тема:
„Участието на
населението от
регион Монтана във
Втората световна
война” с участници
във Вечер на
фронтовака,
проведена в Лом;
- Беседа и
презентация с
ученици от VІ ОУ
„Любен Каравелов”
на тема: „Архивите
– хранилища на
историческата
памет”;
- Беседа и
презентация с
ученици от ІІ ОУ
„Иван Вазов” –
Вълчедръм на тема
„Първите
космонавти” по
документи,
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съхранявани в ОДА
– Монтана”;
- Беседа с ученици
от І ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” –
Монтана на тема:
”Архивите –
хранилища на
историческата
памет”;
- Беседа с
презентация на
тема: „Архивите –
хранилища на
историческата
памет” пред
ученици от І ОУ
„Васил Левски” –
Вълчедръм;
- Беседа с
презентация на
тема: „Архивите –
хранилища на
историческата
памет” във връзка с
инициативата „Ден
на отворените
врати” по повод 9
юни –
Международен ден
на архивите.
ОДА – Видин
Проведени 14 урока
с ученици VІ-ХІ
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клас от Видин и
областта.
Участие в
националната
инициатива с
ученици –
“Мениджър за един
ден” на 25 март.
Участие с доклад на
Втора регионална
среща на клубовете
“Млади
възрожденци”,
посветена на 165годишнината от
въстанието в
Северозападна
България от 1850 г.
На 17 дек. ще се
състои Третата
регионална среща
на ученическите
клубове от областта,
на която ще се
направи съобщение
и представи
изложба за
документи,
свързани със
Сръбскобългарската война
1885 г. Оказана е
помощ на клубове
от Видин и Брегово
за подготовка на
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презентации,
доклади,
драматизации за
двете срещи.
По Проект
BG051PO001-3.3.070001 “Ученически
практики” са
обучени и работят
общо 6 ученици от
ПГ “Проф. д-р Асен
Златаров” – Видин.
ОДА – Враца
Проведени 9 бр.
практически
обучения по
архивистика с
ученици от
исторически
паралелки :
- Проведен открит
урок в ОУ „Васил
Левски” за
професията на
историка и мястото
и ролята на
архивите в
обществото;
- Проведени 2 бр.
въвеждащи занятия
за запознаване с
архивистиката на
ученици от
историческата
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паралелка на СОУ
“Христо Ботев” –
Враца, в кабинета
по история и в
изложбената зала,
сформиране на
екипи за
провеждане на
практическите
занимания в ДА –
Враца, подбор на
теми и насоки за
провеждане на
традиционното
практическо
обучение по
архивистика;
- Проведено
занятие по
архивистика с І
група от
историческата
паралелка на СОУ
“Хр. Ботев” –
Враца;
- Проведено занятие
по архивистика с ІІ
група от
историческата
паралелка на СОУ
“Христо Ботев” –
Враца;
- Участие в
журиране на
ученическо
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състезание,
посветено на Васил
Левски,организиран
о от Ученическия
общински съвет и
Младежки дом –
Враца;
- Проведени 2
практически
занимания с
ученици от
историческата
паралелка на СОУ
„Христо Ботев” –
Враца;
- Проведена беседа
с ученическия
краеведски клуб от
СОУ „Козма
Тричков”.
ОДА – Ловеч
Проведени са 4
посещения на
ученици за
запознаване с
дейността на архива
от училищата
„Васил Левски” и
„Христо
Никифоров” и 1
открит урок по
издирване на
архивни документи
по тема с ученици
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от ГЧЕ „Йосиф І”.
ОДА – Плевен
Провежданен на
час на класния
ръководител в
архива, на ученици
от 9 клас на ПГ по
ресторантьорство,
търговия и
обслужване –
Плевен;
Изнесена беседа с
ученици от 5 клас
на Основно
училище (ОУ)
„Никола Вапцаров”
– Плевен; Беседа с
ученици от 6 клас
на ОУ „Никола
Вапцаров” –
Плевен;
Изнесена беседа с
ученици от 8 клас
на ОУ „Никола
Вапцаров” –
Плевен;
Проведено
посещение на
ученици от 10 клас
на Държавна
финансова гимназия
„Интелект” –
Плевен свързано със
проучване от
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учениците за
развитието на
икономиката в града
през периода 1887 –
1894 г.;
Проведено
събеседване на тема
„Миналото, което
присъства в
настоящето” с
ученици от клуб
„Млади
възрожденци” на
Средно
общообразователно
училище „Пейо
Яворов” – Плевен;
Проведена
екскурзия и беседа в
архива на ученици
от 10 клас от СОУ
„Иван Вазов” –
Плевен;
Проведено
запознаване с
дейността на архива
на ученици от 12
клас на
Математическа
гимназия „Гео
Милев” – Плевен.
РДА – Пловдив
ОДА – Пловдив
Проведено
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посещение на 7
ученика от ОУ
„Кирил и Методий”,
с. Костиево.
ОДА – Кърджали
Проведени са 6
срещи с ученици от
различни училища
от Кърджали и
общината: Основно
училище „Кирил и
Методий“ – с.
Енчец, три класа от
ГПЧЕ Христо
Ботев” – Кърджали,
Професионална
гимназия “Алеко
Константинов” –
Кърджали и СОУ
“Петко Рачев
Славейков”Кърджали.
ОДА – Пазарджик
Проведени са 3
урока-екскурзии с
ученици от ПГ по
механоелектротехни
ка (ПГМЕТ) –
Пазарджик, СИПистория.
Изнесени са 2
беседи пред 22
ученика в
постоянната
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документална
изложба на Тодор
Траянов.
ОДА – Смолян
Изнесени двадесет
лекции.
ОДА – Хасково
Две посещения в
архива на групи
ученици от
различни училища в
града (СИП
История) с изнесена
пред тях лекция и
запознаването им с
функционалността
на ДАА.
РДА – София
ОДА – Благорвград
Проведена през м.
май екскурзия в
архива със студенти
от специалност
„Архивистика и
информационна
сигурност с
английски език” на
ЮЗУ „Неофит
Рилски” –
Благоевград.
Студентите бяха
запознати със
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съхраняваните
масиви от архивни
фондове и с
правилата за
тяхното ползване.
Представена бе и
презентация за
ползване на
информация от
ИСДА.
ОДА – Кюстендил
Организирано
посещение–беседа
за деца от ОДЗ
„Славейче”, клон
„Райна Цанева”,
група „Джудже” в
архира по повод 2
изложби за
Освобождението на
Кюстендил и Ефрем
Каранов, както и
показване на
архивни документи
и съхранението им в
архивохранилището
на ул. “Райна
Цанева” - 6.
ОДА – Перник
Проведен един
открит урок по
история с ученици
от VI б клас при
Девето основно
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училище „Темелко
Ненков” – Перник с
ръководител г-жа
Аделина Борисова.
Учениците се
запознаха с поважни и атрактивни
документи от
историята на
тяхното училище.
Посещението
завърши с
представяне на
експонирана
изложба от
оригинални
документи „Зимен
карнавал”,
посветена на
историята на
маскарадните игри в
Перник;
Проведена беседа с
деца от Народно
читалище „Рома 2001 г.“ – Перник
по повод на
професионалния
празник на
архивиста и в
навечерието на 19
октомври - празник
на град Перник.
Представена бе
идеята за
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стартиране на
кампания по
събиране,
съхраняване и
популяризиране на
документални
свидетелства за
ромския етнос в
Пернишка област и
бе заявено
желанието за
бъдещо
партньорство от
страна на
читалището.
Проведено
посещение на
ученици от XVI
Основно училище
„Св. св. Кирил и
Методий“ – Перник,
кв. Църква на 19
окт. 2015 г. празника на град
Перник. Учениците
връчиха
илюстриран албум,
наречен „Малката
книга за големия
град“. Ръчно
изработеното
издание, подготвено
със съдействието на
учители, побира
детското творчество
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на учениците и е
авторски
фотоалбум,
създаден в няколко
екземпляра и
специално
определен
като официален
подарък за Деня на
града.
Привличане на
студенти и
ученици при
осъществяване
то на архивни
проекти по
програмата
„Приятели на
архивите”,
работни
ателиета,
участие в
доброволчески
и други
инициативи

Привличане
на студенти,
ученици,
доброволци и
участници в
др.
инициативи
и програми

Привлечени
студенти, ученици,
доброволци и
участници в др.
инициативи и
програми

задоволително постигната
РДА – Бургас
цел /50 и над 50 %/
ОДА- Бургас
За подпомагане
дейността на
Архива за
техническото
оформяне на
архивни единици
преди въвеждането
им в ИСДА се
използва практика
на студенти от
Университет “Проф.
д-р Асен Златаров”,
Факултет по
обществени науки,
специалност
“Педагогика на
обучението по
български език и
история”, която се
провежда и в
момента. Малка
част от студентите
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вече приключиха
практиката, а
останалите
продължават, като
по време на
практиката освен
техническото
оформяне на
архивни единици и
определянето на
документи,
нуждаещи се от
реставрация,
продължават да се
запознават с
основни архивни
процеси и да
затвърждават
познанията си за
дейността на
Архива.
В ОДА - Ямбол
един студент специалност
“История” в
Югозападен
университет е
провел своя стаж, а
по проект
“Студентски
практики” – 4ма
студенти от
Факултет “Техника
и технологии” при
Тракийски
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университет.
РДА-Варна
ОДА – Варна и
Добрич
Други инициативи:
Сътрудничество на
дирекции „Бюро по
труда“ по места при
реализация на
проект „Уча и
успявам в България“
от НПДЗ 2015 г.
Приети стажанти за
едномесечен стаж,
предвиден по
проекта. Възлагани
задачи от
технически
характер.
РДА- Велико
Търново
ОДА – Велико
Търново
Един доброволец ,
който преди това
работи за един
месец като стажант
по програмата на
МС за стажове в
държавната
администрация,
положи 40 часа
доброволен труд в
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архива.
РДА – Монтана
ОДА – Видин
През м. юли е
проведена
четиридневна
теренна практика
със студенти и
докторанти от СУ
“Св. Климент
Охридски” – ИФ,
катедра “История на
България”.
Ученичката,
участвала в
инициативата
“Мениджър за един
ден”, положи 3 дни
доброволен труд
при подготовката и
експонирането на
изложбата
“Началото ся турна
на Цветница”.
ОДА – Видин
привлича и
възрастни за
безвъзмездна
помощ в дейността
– Веселка Борисова
– служител от
държавно
учреждение,
въвежда в импортен
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файл за ИСДА;
Надежда Петрова –
издател, изработи
плакат и дипляна за
представянето на
изложбата “Светът
на предците ни в
делник и празник” в
Зайчар, РС.
ОДА – Плевен
В архива се
провежда практика
от трима студенти
на
Великотърновския
университет,
катедра „Нова и
най-нова история на
България” с
ръководител доц. Др Анка Игнатова.
През отчетния
период в отдела
работи и 1 лице,
наето от Областна
служба
„Изпълнение на
наказанията”,
Сектор „Пробация”
– Плевен, което
въвежда архивни
описания на
импортни файлове
за ИСДА, положени
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320 часа
безвъзмезден труд.
Също работи като
доброволец 1 лице,
въвело архивни
описания на
импортни файлове
за ИСДА.
РДА – Пловдив
ОДА- Кърджали
Архива поддържа
близки отношения
със студентите от
Филиал “Любен
Каравелов” –
Кърджали на
Пловдивски
университет
“Паисий
Хилендарски.
Много от
студентите
преминали през
стажантските
практики
продължават да
идват в архива и да
подпомагат архива в
работата по
популяризирането
на документите и
допълването на
справочния апарат.
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ОДА – Пазарджик
Сътрудничество със
Стоян Караджов –
сътрудник и
приятел на Архива,
създател и
поддържащ сайта
PZ History, който
изготви клип за 55годишнината на
Държавен архив –
Пазарджик по
документи и
сценарий на
Архива. Същият е
публикуван в
сайтовете PZ
History, pa-media.net
и Facebook.
ОДА – Смолян
Съвместно с
приятелите на
архива от клуб
“Съхрани
българското” при
ІСОУ “Св.св. Кирил
и Методий” беше
изготвена изложба
на тема “Родопчани
в Първата световна
война. Героизъм,
личности и
покруса”.
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РДА – София
ОДА – Благорвград
Проведен през м.
март със студенти
от магистърската
програма по
„Архивистика“ на
ЮЗУ „Неофит
Рилски” –
Благоевград
семинарно занятие в
архива. На него
студентите бяха
запознати с
принципите за
ползване на
изградения научносправочен апарат
към съхраняваните
архивни фондове и
документи
(пътеводители,
инвентарни описи,
каталози и др.).
През периода от 22
юни – до 28 август
2015 г., по
Програмата
„Студентски
практика“ на МОН,
в архива работи 1
студент на ЮЗУ
„Неофит Рилски“ –
Благоевград. По
време на практиката
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се извърши подбор
на архивни
документи по
темата за Холокоста
и се състави
анотиран списък с
метаданни за
тяхната
дигитализация.
Проведен през м.
юни студентски
стаж на 10 студенти
от специалност
„История” на ЮЗУ
„Неофит Рилски”.
По време на стажа
студентите
въвеждаха
информация (на
файлове за импорт в
ИСДА) за а. е. от
Масив Б.
ОДА – Кюстендил
Архива е
предоставил 4
подвижни табла с
копия на снимки и
документи от
фотоизложби по
теми в помощ на
обучението на
учениците в
следните училища –
Професионална
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гимназия по
икономика и
мениджмънт –
Кюстендил,
Спортно училище
„Васил Левски” –
Кюстендил.
ОДА – Перник
По повод 10
октомври Държавен
архив – Перник
стартира
инициатива за
представяне на
съвместната с
Областна
администрация –
Перник изложба
„Войната“,
посветена на 70
години от края на
Втората световна
война и участието
на България в нея.
Със съдействието на
Регионален
инспекторат по
образованието –
Перник са
информирани
всички училища от
територията на
областта за
възможността от
новата учебна
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година да бъдат
предоставени
таблата от
експозицията. Целта
е с представянето й
„на място“ в
училище и
запознаване на
младите хора с
документалната
история на
Пернишки регион
през този период,
както и
възможността за побогатото
илюстриране на
учебновъзпитателния
процес по темата.
През октомври 2015
г. изложбата бе
представена
последователно в Х
Основно училище
„Алеко
Константинов“ –
Перник и ХI
Основно училище
„Елин Пелин“ –
Перник.
Осъществен е
контакт с Кристина
Велинова, емигрант
в САЩ по повод
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песента, станала
химн за българските
емигранти
„Откъснатите цветя
на България“ на
деветгодишния
Виктор Велинов,
чийто род е от с.
Бераинци, Трънско.
При следващо
пътуване до
България има
уверение, че
семейството ще
посети Държавен
архив – Перник и
ще направи дарение
на снимки от
множеството
творчески участия
на детето в САЩ.
През м. октомври
2015 г. Виктор
Велинов стана
почетен гражданин
на Трън.
ЦДА
Проведено
запознаване с
дейностите на
архива на студенти
от СУ ”Св. Климент
Охридски”, НБУ и
УНИБИТ.
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5. Повишаване
на капацитета за
изпълнение на
функциите на
ДАА

Организиран
Организиране
на обучения за е на
обучения
прилагане на
методическите
пособия на
ДАА, с цел
повишаване
нивото на
квалификация
на
служителите в
учрежденските
архиви и
членовете на
постоянно
действащите
експертни
комисии
(ПДЕК) във
фондообразува
телите –
държавни и
общински
институции в
съответствие с
новия
Методически
кодекс от 2013
г.

Проведени обучения

Проведени 342
курса, издадени 226
сертификата,
организирани 342
методически
обучения на 949
фондообразуватели
на държавните
архиви

напълно постигната цел /100%/
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Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2015 г.”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2015 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2015 г. Възможно е
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът
изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени
служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2015 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2015 г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2015 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности
за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2014 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2015 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2015
г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2015 г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.
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За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

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