
IX. ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 

През 2002 г. продължи дейността на КРС по изпълнението на задълженията, произтичащи 
от влезлия в сила през 2001 г. Закон за електронния  документ и електронен подпис (ЗЕДЕП).  

През годината бяха  приети три наредби, свързани с неговото прилагане: 
• Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното 

прекратяване и за изискванията при  предоставяне на удостоверителни услуги; 
• Наредба за изискванията към алгоритмите  за усъвършенстван електронен подпис; 
• Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги.  
Наредбите са приети с ПМС № 17 от 31.01.2002 г. 
За улеснение на потребителите в Интернет страницата на комисията бяха публикувани 

следните списъци, свързани с наредбите към ЗЕДЕП:  
• Списък на документите, съдържащи изисквания във връзка с Наредбата за дейността 

на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за 
изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги; 

• Списък на документите, съдържащи изисквания във връзка с Наредбата за 
изискванията към алгоритмите за усъвършенстван електронен подпис; 

• Списък на акредитирани организации, предлагащи услуги в областта на 
информационната сигурност; 

• Списък на акредитираните лаборатории в областта на общите критерии за сигурност на 
криптографски модули; 

• Списък на организации за акредитиране на изпитвателни лаборатории; 
• Списък на правителствените организации и агенции, сключили споразумението 

“Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates” за взаимно признаване на  
издаваните сертификати за информационни продукти и системи, оценявани за 
съответствие с общите изисквания за сигурност на информационните технологии и 
системи. 

През 2002 г. беше продължена процедурата по регистрация на първия доставчик на 
универсален електронен подпис в страната – “Информационно обслужване” АД като започна и 
процедурата по одобряване на “Наръчника на потребителя” и “Процедурите за сигурност” на 
“Информационно обслужване” АД. 

Във връзка със задълженията на КРС за генериране на универсален подпис на Комисията 
и инсталиране на сървър за поддържане на необходимите регистри, произтичащи от ЗЕДЕП 
беше направено проучване на пазарното предлагане на PKI система за универсален 
електронен подпис. 

През 2003 г. се очаква масово навлизане на електронните подписи в областта на 
електронните разплащания, изпращане на трудови договори към НОИ и пр. Предстои и 
усвояване на електронния подпис в междуведомствената електронна кореспонденция на 
държавната администрация. Вече се излиза от етапа на първите плахи експерименти и се 
преминава към едно ново ниво. Вече е възможно удостоверяване на самоличността по 
несъмнен начин, както и разпращане на надеждно защитена поверителна информация. 
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