
VІІ.  ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 
 

Както е известно, в проекта на Закон за електронния документ и 
електронния подпис (ЗЕДЕП) на ДКД се възлагат ключови задачи. Ето 
защо през 2000 г. Комисията  извърши редица подготвителни дейности:                              
 

• Специалисти от ДКД активно участваха в работната група, 
подготвила проектозакона. 

 
• Бяха проучени предлагани от чужди фирми услуги и планирани 
ресурси за конкретни дейности през 2001 г., за да изпълни ДКД 
задълженията си, произтичащи от ЗЕДЕП. 

 
• Редовно бяха извличани документи и публикации от Интернет 

страниците на водещи организации в света за стандартизирането 
и развитието на технологията на електронния подпис (изготвянето 
му и издаването на удостоверения), за свързаните с електронния 
подпис услуги чрез електронни разплащания в електронната 
търговия и банковото дело, за обмен на електронни съобщения и 
документи и др. 

 
• Внимателно бяха проучени най-новите тенденции в развитието на  

PKI услуги (вече предлаганите безжични услуги от Baltimore, 
GlobalSign, VeriSign, WISeKey), произтичащи от очакваното по-
нататъшно динамично развитие на мобилния вариант на 
електронната търговия � M-Commerce. 

 
• Изготвен беше списък на възловите стандартизационни документи 
в областта на електронния документ, електронния подпис и 
сигурността на информационните системи и беше уточнен списък 
за закупуване и превод на стандартизационни документи в 
областта на електронния подпис. 

 
През октомври 2000 г. ДКД организира среща с представители от 

всички заинтересовани организации, за да бъдат сформирани работни 
групи от експерти, които да изготвят наредбите, произтичащи от 
постановките на ЗЕДЕП. На тази среща бяха уточнени евентуалните 
изпълнители, след което Комисията подготви: 
 

• предварително техническо описание на научно-техническата 
разработка �Предварително проучване на изискванията към 
алгоритмите на усъвършенствания електронен подпис� на  
Института по математика и информатика към БАН; 

• договор за научно-техническата разработка �Предварително 
проучване на изискванията към алгоритмите на 
усъвършенствания електронен подпис� на същия институт; 

• договор с Българската стопанска камара за научно-техническата 
разработка �Предварително проучване на функциите, правата и 
задълженията на доставчиците на удостоверителни услуги�. 



 
 
 


