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З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

(обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм., бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 42 от 2009 г., в сила от 6.07.2009 г., бр. 78 от 2009 г., в сила от 2.10.2009 г.)


§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1.	в т. 11 думите „и упълномощава директорите на държавните архиви за осъществяване на такива сделки" се заличават.
2.	в т. 14 запетаята след думите „експертно-проверочна комисия" се заменя със съюза „и", а думите „и съответните експертни комисии в държавните архиви" се заличават.

§ 2. В глава втора, в наименованието на раздел II думата „териториални" се заменя с „регионални".

§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Структурата на Държавната агенция "Архиви" включва централни и регионални държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви"."

§ 4. Член 20 се отменя.

§ 5. В чл. 21 думата „общински" се заменя с „обществени", а думите „за периода след 1878 г." се заличават.

§ 6. Член 23 се отменя.

§ 7. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за постоянно запазване документи на областните администрации, на общините на територията на съответния регион, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, намиращи се на територията на региона, на органи и организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности от местно значение."

§ 8. Член 26 се отменя.

§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения: 
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на задълженията по този закон се осъществяват от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица."
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „директорите на съответните държавни архиви" се заменят с „председателя на Държавна агенция „Архиви".

§ 11. В чл. 47, ал. 2 думите „директора на приемащия ги държавен архив" се заменят с „председателя на Държавна агенция „Архиви".

§ 12. Чл. 55, ал. 5 думите „от експертните оценителни комисии на приемащите ги архиви" се заменят с „по ред, определен с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви".

§ 13. В чл. 100, ал. 2 думите „или от директорите на държавните архиви, когато им е възложено от председателя на агенцията" се заличават.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Регионалните държавни архиви са правоприемник на документите на Софийски държавен архив и териториалните държавни архиви, на техните пасиви, активи и други права и задължения.

§ 15. Правоотношенията на служителите на териториалните държавни архиви се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви" структура и числен състав.

§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

                                                         ВНОСИТЕЛИ:
                                                                  Даниела Петрова
                                                             Вяра Петрова
М О Т И В И

към Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд

Законопроектът за изменение на Закона за Националния архивен фонд е изготвен с цел актуализиране на структурата на архивната институция и оптимизиране управлението на Националния архивен фонд.
Действащият Закон за Националния архивен фонд е приет през 2007 г. В него е определена структурата на Държавна агенция "Архиви", която включва освен два централни държавни архива, и териториални държавни архиви, чийто обект на дейност са документите на държавните и общински институции на територията на областите. В него изрично е определено, че администрацията на държавните архиви се организира в дирекции. Това ограничава възможностите за вътрешно преструктуриране на общата и специализирана администрация в агенцията и за оптимизиране на финансовото и административно управление. От друга страна, дейността на архивната институция по планирането, програмирането и контрола при провеждане на държавната политика по формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България следва да се приведе в съответствие със Закона за регионалното развитие.
Актуализирането на нормативната уредба в областта на архивното дело се налага и с цел засилване на контрола на Държавна агенция "Архиви" по опазването на документите в държавните и общински институции - т.е. в бюджетните организации, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, търговските дружества, в които държавата или община притежават мажоритарния дял, търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, търговските дружества, в които държавата притежава привилегирована акция ("златна акция"), и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или община участват пряко или косвено в имуществото им.
Във връзка с това са направени следните предложения за промяна:
В съответствие със Закона за регионалното развитие се създават регионални държавни архиви, като отпада изричното определяне статута на административните звена като дирекции. Структурата и обектът на дейност на държавните архиви в системата на Държавна агенция "Архиви" ще се конкретизира в нейния Устройствен правилник. Това ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при оптимизиране на административната и архивна дейност на агенцията.
С предложените изменения се определя по-коректно профилът и обектът на дейност на Централния държавен архив, който комплектува основно определените за постоянно запазване документи на централните органи на държавната власт. Документите на общинските институции са обект на дейност на регионалните държавни архиви.
В законопроекта са направени предложения за изменения, които определят по-ясно и категорично правомощията и отговорностите на Председателя на Държавна агенция "Архиви" с цел засилване на осъществявания текущ и превантивен надведомствен контрол по опазването на документите в държавните и общинските институции и предотвратяване на възможностите за тяхното унищожаване.

ВНОСИТЕЛИ:
		    Даниела Петрова
		    Вяра  Петрова

