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IX. ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 
През 2003 г. продължи дейността на КРС по изпълнението на задълженията, произтичащи 

от влезлия в сила през 2001 г. Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). 
През годината бяха приключени процедурите по одобряването на документите за регистрацията 
на “Информационно обслужване” АД и “Банксервиз” АД като доставчици на универсален 
електронен подпис. С решение № 260 от 27.03.2003 г. “Информационно обслужване” АД 
започна дейността си по предоставяне на удостоверителни услуги, а вторият доставчик - 
“Банксервиз” АД, беше регистриран с решение № 1113 от 25.09.2003 г. 

По такъв начин бяха създадени предпоставки за реализацията на проекта за електронно 
правителство в България. При наличието на нормативна база и изградена инфраструктура 
стана възможно изпълнението на приетата в края на 2002 г. от Министерския съвет Стратегия 
за електронно правителство. Това даде възможност за предлагането по електронен път на част 
от планираните в рамките на Стратегията 20 базисни административни услуги, засягащи 
предимно взаимоотношенията между държавната администрация, гражданите и 
представителите на бизнеса. Независимо от постигнатото до момента в тази област и като цяло 
хармонизираната правно-нормативна база с тази на Европейския съюз, нерешени остават 
редица конкретни и специфични за страната проблеми, включително и такива, които са 
свързани с обмена на електронни документи между различни органи в условията на 
нееднородната информационна среда в държавната администрация. В тази връзка служители 
от администрацията на КРС участваха в различни работни групи, включително и в създадената 
с Решение № 771 на Министерски съвет от 06.11.2003 г. междуведомствена работна група за 
законово уреждане на приемането и издаването на електронни документи, подписани с 
универсален електронен подпис, в съдебната система.  

През 2003 г., във връзка със задължението на КРС да осъществява контрол над 
доставчиците на удостоверителни услуги в отношение на надеждността и сигурността на 
предлаганите от тях услуги, започна периодичен контрол на страниците на доставчиците на 
тези услуги в Интернет. В края на годината беше разработен проект на Методика за контрол на 
доставчици на удостоверителни услуги, която да бъде прилагана при цялостните планови 
проверки (одити) на доставчиците. 


