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от …………. март 2018 г.

№ …

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
МЕМОРИАЛА НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА И ГЕРОИЗМА „ЯД
ВАШЕМ“
На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т
Р Е Ш И:

С Ъ В Е Т

1. Одобрява проекта на анекс към Споразумение за сътрудничество между
Държавна агенция „Архиви“ при Министерския съвет на Република България и
Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“.
2. Упълномощава председателя на Държавна агенция „Архиви“ да проведе
преговорите и да подпише анекса към споразумението по т. 1.
3. Дава съгласие анекса към споразумението по т. 1 да влезе в сила от датата на
подписването му, без последващо утвърждаване.
4. Разходите по изпълнението на анекса към споразумението по т. 1 са за сметка на
бюджета на Държавна агенция „Архиви“ за съответната година.
5. Министърът на външните работи да обнародва в „Държавен вестник“ анекса към
споразумението по т. 1 в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
ВЕСЕЛИН ДАКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ”:
ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВЕН”, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”
ЛИАНА БИТРАКОВА

Проект!
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред
и сигурността и министър на отбраната

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на анекс
към Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при
Министерски съвет и Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд
Вашем“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация (УПМСНА), внасям за разглеждане проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на проект на анекс към Споразумение за
сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при Министерски съвет и
Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“.
С Решение № 163/07.03.2013 г. на Министерския съвет е одобрен текстът на
споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) и
Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“ (Яд Вашем), подписано
впоследствие от двете институции. Срокът на споразумението е 5 години от датата на
подписването му и през м. март 2018 г. той изтича. Целта на споразумението е да
насърчи установяването, проучването и обмена на копия на архивни документи, които
съдържат информация за Холокоста. Ангажиментите на ДАА са да изготвят дигитални
копия на 300 000 страници от архивни документи и да съдействат при техния подбор.
Цената на едно копие е 0.25 щатски долара и заплащането е под формата на работни

станции за дигитално копиране на архивни документи (станциите включват
специализирана репродукционна маса система Kaiser rePRO, висококачествена
дигитални камера NIKON и съответното компютърно и софтуерно оборудване), които
се осигуряват от “Яд Вашем”. Към м. февруари 2018 г. от ДАА са изготвени 224 246
файла (страници), като от тях на “Яд Вашем” са предадени 190 194 файла (страници).
Съгласно споразумението, поне една от работните станции е трябвало да се осигури от
“Яд Вашем” под формата на авансово плащане, преди започване на дигитализацията.
Първата работна станция е предоставена през септември 2014 г., което е забавило
изпълнението на споразумението с повече от една година. От страна на Яд Вашем на
ДАА са предоставени три изцяло окомплектовани работни станции и част от
оборудването за четвърта станция: дигитална камера и компютърно оборудване, за
която репромасата е осигурена от ДАА. За изпълнение на ангажиментите по
споразумението остават за изработване още 75 754 страници и осигуряване на
оборудване за сканиране на стойност, равностойна на този брой. По предварително
направения подбор на документи в държавните архиви е възможно броят на
страниците на подбраните документи да надвиши 300 000.
Целта на предлагания проект на решение на Министерския съвет е да се
постигане изпълнение на договореното в споразумението за сътрудничество, като чрез
предложения проект на анекс се удължи срокът на действие и се улесни изборът на
оборудване за сканиране според текущите потребности на ДАА и възможностите на
пазара. В конкретния случай ДАА няма нужда от придобиване на повече работни
станции, а на бук-скенер и плоски работни скенери.
С подписването на анекс ще се постигне целта на споразумението за развитие на
сътрудничеството и професионалните контакти между двете институции, съхраняващи
документи за историята на Холокоста и ще се осигури възможност за по-нататъшно
партньорство за осъществяване на съвместни проекти, свързани с историята на двете
страни и нации, целящи съхраняването на спомена за жертвите на Холокоста. Това е
изключително важно за страната ни и за ДАА, в частност, особено в периода на
присъединяване на Република България към Международния алианс за възпоменание
на Холокоста и в годината, в която отбелязваме 75-годишнината от спасяването на
българските евреи.
Очакваните резултати от изпълнението на споразумението за сътрудничество и
анекса към него са утвърждаване на ДАА като надежден и равностоен партньор в
международен план и придобиване на дълготрайни материални активи, които
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подпомагат осъществяването на една от стратегическите цели на Агенцията за
дигитализация на документалното наследство.
Съгласно изискванията на чл. 85 от УПМСНА проектът на акт и доклада към него са
публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Архиви“ и на Портала за
обществени консултации на Министерския съвет.
Проектът на решение не въвежда норми на европейското право, поради което не се
налага изготвяне на справка за съответствието му с него.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са
предвидени по бюджета на Държавна агенция „Архиви“ за съответната година. Поради

това, към проекта на акт е приложена финансова обосновка по приложение № 2.2 към
чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от УПМСНА, като получените
бележки и предложения са обсъдени и отразени в приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка чл. 8, ал. 1,
от Закона за международните договори на Република България, предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Решение за
одобряване на проект на анекс към Споразумение за сътрудничество между Държавна
агенция „Архиви“ при Министерски съвет и Мемориала на жертвите на Холокоста и
героизма „Яд Вашем“.
Приложение:
1. Доклад от доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция
„Архиви“.
2. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на анекс
към Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при
Министерски съвет и Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд
Вашем“.
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3. Проект на анекс към Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция
„Архиви“ при Министерски съвет и Мемориала на жертвите на Холокоста и
героизма „Яд Вашем“.
4. Одобрена от министъра на финансите финансова обосновка по приложение №
2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.
5. Справка за отразяване на препоръките, получени при съгласуването по чл. 5, ал.
1 от ЗМДРБ и получените препоръки (…. бр.).
6. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване.
7. Решение № 163 от 07 март 2013 г. на Министерски съвет.
8. Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ при
Министерски съвет и Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд
Вашем“.
9. Електронен носител на материалите по т. 2, т. 3, т. 5 и т. 6.

С уважение,
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
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