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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ 

НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

 

София 1000, ул. „Врабча” № 1, тел. 800-45-00, e-mail: info@comdos.bg 

 

Д О К Л А Д 
 

за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия  

за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г.  

  

На основание чл. 4, ал. 6 от Закона за достъп и разкриване на документите 

и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 

(ЗДРДОПБГДСРСБНА) Комисията за разкриване на документите и за 

обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) 

представя пред 43-то Народно събрание своя ОСЕМНАДЕСЕТИ отчетен 

доклад за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 година. 

В дейността си КРДОПБГДСРСБНА прилага закона, спазва директивите 

на Европейския съюз, следва принципите и ценностите на Стратегията си за 

развитие, изпълнява Правилника за дейността на Комисията и нейната 

администрация, стреми се към реализацията на Годишния оперативен план 

за 2015 г. и на дългосрочния си план за работа. 

  

 
Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Комисията обявява 

принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия на български граждани, заемащи публични 

длъжности и извършващи публични дейности. 
 

mailto:info@comdos.bg
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ДЕЙНОСТИ ПО УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 

Установяването на принадлежност се извършва на основание чл. 25 и чл. 

26 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. Обявяването на принадлежност се извършва на 

основание чл. 9, т. 2 и т. 3 от Закона с решение на Комисията съгласно чл. 29. 

 

Дейността по подготовката на решенията на Комисията за 

установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС 

и РС на БНА, на основание чл. 25, ал. 2 от Правилника на КРДОПБГДСРСБНА 

и на нейната администрация, се извършва от отдел „Специализиран архив и 

картотеки” към дирекция „Архив”. 

 

За периода 1 юли 2015 г. - 30 ноември 2015 г. Комисията е обсъдила и 

приела 54 решения, от които: 

- 43 решения на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 (лица, регистрирани за участие 

в избори), т. 2 (лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или 

извършващи публични дейности), т. 3 (при кадрови промени) и т. 4 (лица, 

посочени като длъжници); 

- 4 решения на основание чл. 27, ал. 1 ( по предварителна проверка); 

- 1 решение на основание чл. 28 (при нови доказателства за принадлежност 

на лица, за които Комисията вече се е произнесла); 

- 6 решения на основание чл. 31, ал. 1, т. 2 (по искане на граждани). 

 

 Извършена е проверка на 18 630 български граждани на основание: 

- чл. 26, ал. 1, т. 1 (лица, регистрирани за участие в избори) – на 10 218 лица; 

- чл. 26, ал. 1, т. 2 (лица, заемали или заемащи публични длъжности и 

извършвали или извършващи публични дейности), т. 3 (при кадрови промени) и т. 

4  (лица, посочени като длъжници) – на 7 928 лица;  

- чл. 27 (по предварителна проверка) – на 94 лица;  

- чл. 28 (при нови доказателства за принадлежност на лица, за които Комисията 

вече се е произнесла) – на 1 лице; 

- чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 (по искане на граждани) – на 389 лица.  

 

 Установена е принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните 

служби на БНА на 703 български граждани.  

 Обявена е принадлежност на 598 български граждани.  

 Не са обявени данните за 131 лица с установена принадлежност на 

основание: 

- чл. 27 (по предварителна проверка) – 1 лице; 
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- чл. 30, ал. 1, т. 1 (лицето е починало) – 122 лица; 

- чл. 30, ал. 1, т. 2 (лицето е непълнолетно) – 2 лица; 

- чл. 31, ал. 1, т. 2 (по искане на граждани) – 6 лица. 

 В отдел „Специализиран архив и картотеки” към дирекция „Архив” през 

отчетния период са приети картоните на 10 600 лица и 81 архивни дела с 

мотивирани предложения по чл. 32 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

 Решенията на КРДОПБГДСРСБНА се публикуват в деня на тяхното 

приемане на нейната интернет страница: www.comdos.bg. 

 На основание чл. 14 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Комисията издава бюлетин, 

с информация за своята дейност и за взетите решения. Към своя 

Осемнадесети отчетен доклад КРДОПБГДСРСБНА прилага Бюлетин 

№16, който обхваща периода от 23 юни 2015 г. до 24 ноември 2015 г. 

През отчетния период приоритет при работата на Комисията бе проверката 

по чл. 26, ал. 1, т. 1 - лица, регистрирани за участие в местните избори на 

25.10.2015 г.. 

Изводът, който се налага, е тенденция към намаляване на лицата с 

установена принадлежност за сметка на лица, които не подлежат на проверка по 

силата на чл. 26, ал. 4 от Закона.  

Приключи проверката на кандидатите за кметове – местни избори 2015 г., 

продължава тази на кандидатите за общински съветници, която по обективни 

причини /изключително големия брой лица/ ще приключи в следващия отчетен 

период. 

Не е използвана възможността, предвидена в чл. 27 от Закона за 

предварителна проверка. 

През отчетния период изцяло е завършена проверката по чл. 9, ал. 2, т. 9 в 

частта, отнасяща се до общинската приватизация. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН АРХИВ 

 

Съгласно чл. 1, ал. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Комисията създава 

Централизиран архив на документите на ДС и РС на БНА.  

 

Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и 

застраховане на архива 
 

Дейностите по комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и 

застраховане на архивните документи, на основание чл. 25, ал. 2 от 

Правилника на Комисията и на нейната администрация, се осъществява от 

http://www.comdos.bg/
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отдел „Комплектуване, съхранение, дигатализация, реставрация и 

застраховане на архива” към дирекция „Архив” на Комисията. 

 

Дейности по комплектуване и съхранение на архива 

 

 Приемане на архивни документи 
За периода 01 юли 2015 г. – 01 декември 2015 г. са приети 2 667 архивни 

дела (документи на хартиен носител) и 6 718 картона, с източник както следва: 

- МВР – 932 броя архивни дела; 

- ДА „Разузнаване” – 2 броя архивни дела; 

- МО – Служба „Военна информация” – 1 444 броя архивни дела; 

- ДАНС – 288 архивни дела и 6 718 картона; 

- Министерство на правосъдието – 1 дело. 

 

 Съхранявани архивни документи към момента в сектор КСА: 

- документи на хартиен носител – 1 498 197 архивни дела, 

съставляващи около 14 115 линейни метра и 2 080 618 броя карти и 

картони; 

- филмирани документи – 14 319 броя;  

- документи на електронен носител (CD) – 253 броя;  

- филмови материали – 3778 броя ролки с учебни филми от 

областните дирекции на МВР; 

- видеокасети – 402 броя.  

 

 Предоставяне на архивни документи и информация за тях 

- за запознаване с документи на граждани и изследователи са 

предоставени – 6 843 дела (предварително проверени за оперативни данни 

на чужди граждани и идентификационни данни на секретни сътрудници, 

незаемали публична длъжност или неизпълнявали публична дейност); 

- обратно са приети за постоянно съхранение – 7 215 дела; 

- подготвени са отговори на 291 запитвания; 

- направени са справки по 644 дела. 

 

 Паспортизирани архивни документи 

- 232 дела (с източник МО – Служба „Военна информация”); 

- 1 889 дела (с източник МВР). 

 

 

 

 Класиране на документи  
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- около 221 000 картона от паспортни преписки - подредени в 

контейнери (от ОД на МВР – Перник; ОД на МВР – Разград; ОД на МВР – 

Исперих; ОД на МВР – Силистра); 

- около 90 000 анкетни и адресни карти - подредени в контейнери (от 

ОД на МВР – Кърджали); 

- ежеседмично се актуализират електронните регистри (списъци) на 

постъпленията с документи от различните източници; 

- продължава работата по въвеждане и поддържане на данните от 

архивните дела в единната Автоматизирана информационна система 

(АИС) на Централизирания архив на Комисията;  

- въведена е информация за 3 891 лични кадрови дела (с източник 

МВР); 

- изготвени са описи на допълнителните материали и е допълнена 

информацията във фондовите описи за делата, приети от МВР, ДА 

„Разузнаване”, ДАНС и ВИ. 

 

Дейности по дигитализация, реставрация и застраховане 

 

За периода 01 юли 2015 г. – 30 ноември 2015 г. са извършени следните 

дейности: 

 Сканирани и копирани документи – общо 2 540 архивни дела или  

283 860 листа 

По заявка на граждани: 

- сканирани 1 796 архивни дела или 148 764 листа; 

- сканирани 459 архивни дела или 27 957 листа анонимизирани 

заверени копия; 

- копирани документи на хартиен носител – 17 106 листа; 

- заверени копия, предоставени на електронен носител – 75 895 листа; 

- копия на филми, предоставени на електронен носител – 18 филма; 

- сканирани са 19 архивни дела или 2 620 листа със заличаване на 

оперативни данни (за чужди граждани и идентификационни данни на 

секретни сътрудници, които не са заемали публична длъжност и не са 

изпълнявали публична дейност). 

По изграждане на дигитален архив на Комисията: 

- сканирани 26 архивни дела или 5 374 листа; 

- сканирани документи във вид на микрофилми – 7 архивни дела или 

1 933 листа ( брой кадри). 
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По издателската дейност на Комисията: 

- сканирани са 233 архивни дела или 4 211 листа. 

 

Като анализ на по-горе посочените данни може да се каже, че към 

настоящия момент Централизираният архив е комплектован и изграден в по-

голямата си част по отношение на хартиените носители. Неговото пълно 

изграждане ще приключи след предоставяне на документите от всички 

задължени по закон ведомства, като това са предимно МО - Служба „Военна 

информация”, в малка част ДАР, ДАНС, Централен военен архив, ДА „Архиви”. 

Процесът по дигитализация на Централизирания архив е в своята начална фаза 

на осъществяване поради специфичния характер на дейностите по 

цифровизация. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ДОКУМЕНТИ 

 

На основание чл. 1, ал. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Комисията урежда реда 

за достъп, разкриване, използване и съхраняване на документите на 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 

Достъпът се осъществява съгласно на чл. 31 от Закона. 

 

Дейността по предоставянето на достъп на граждани до архивните 

документи и предоставянето на копия от тях, на основание чл. 25, ал. 3 от 

Правилника на Комисията и на нейната администрация, се осъществява от 

отдел „Обслужване на граждани” към дирекция „Изследване на архивите и 

публична дейност”. 

 

За периода 01 юли 2015 г. – 30 ноември 2015 г. са: 

 Подадени заявления – общо 423 броя: 

- за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни 

починали близки по права линия до втора степен – 327 броя; 

- във връзка с прилагане на ЗПГРРЛ – 30 броя; 

- за изследователска и проучвателна дейност – 66 броя. 

 Приключени преписки – общо 392 броя: 

- на 201 лица са изпратени писма с покана за запознаване с архивни 

материали; 
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- на 167 лица са изпратени писма, че след проверка в архива не са 

открити материали по тяхното заявление; 

- на 24 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна 

репресия по тяхно искане. 

 Посещения в читалнята – на 690 лица. 

 Прегледани и анонимизирани документи с информация по чл. 31, ал. 6 

от ЗДРДОПБГДСРСБНА – с информация за трети лица – 27 957 листа. 

 Предоставени копия от архивни документи – 93 001 листа: 

- на хартиен носител – 17 106 листа; 

- на електронен носител – 75 895 листа; 

- копия на филми на електронен носител – 18 филма. 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 

На основание чл. 10 от Закона КРДОПБГДСРСБНА извършва 

изследователска дейност, публикува документи, организира семинари, 

конференции и изложби с образователно-информационен характер, а на 

основание чл. 9, т. 8 от Закона Комисията си сътрудничи със сродни 

чуждестранни и международни институции. 

 

Дейността по изследването и публикуването на архивни документи, 

публичните и международните контакти на КРДОПБГДСРСБНА, на 

основание чл. 25, ал. 3 от Правилника на Комисията и на нейната 

администрация, се осъществява от отдел „Изследване и публичност на 

архивите” към дирекция „Изследване на архивите и публична дейност”. 

 

Публични прояви за периода 20 юли 2015 г. до 20 декември 2015 г. 

 

Комисията по досиетата представи документалния сборник „Военното 

разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО (1955-1991)” от поредицата „Из 

архивите на ДС” в рамките на научната сесия „НАТО на Балканите” с 

ръководител проф. Йордан Баев по време на Единадесетия конгрес на 

Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (AIESEE) към 

ЮНЕСКО, състоял се от 31 август до 4 септември 2015 г.  

На 25 ноември 2015 г. в Дома на Европа Комисията организира 

международната конференция на тема „Комунистическите тайни служби – 

митове и реалности” с участието на представители от страните от Европейската 
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мрежа. На форума бе представен и сборникът „Държавна сигурност – войникът 

на партията” и изложбата „Десталинизацията - дилемата на едно противоречиво 

десетилетие”. 

 

Комисията по досиетата бе посетена на 20 ноември 2015 г. от делегация от 

Република Ирак. Сред гостите бяха високопоставени държавни служители и 

представители на различни неправителствени организации. Целта на 

посещението в България е обмяна на опит със страните от бившия 

социалистически лагер, касаещо включването на малцинствата на ниво местно 

самоуправление. Гостите се интересуваха предимно от българския опит за 

помирение след прехода от тоталитарен режим към демокрация. 

На 9 декември 2015 г. бе представен документалният сборник „Държавна 

сигурност – профсъюзите, стопанския живот и работниците” – съвместен 

проект с Института за близко минало под ръководството на проф. Ивайло 

Знеполски. 

 

Международна дейност 

 

Участие в годишната среща на Европейската мрежа за съхранение на 

архивите в Берлин на тема „Прозрачност на тайното. Архивите на тайната 

полиция от Източна Европа и демократичната промяна”, организирана от 

Федералния комисариат за архивите на ЩАЗИ на бившата ГДР (BSTU), която 

се състоя в на 19 октомври 2015 г. 

 

Изследователска и издателска дейност 

 

Издаден е Бюлетин № 16 с Решенията на Комисията в изпълнение на чл. 14 от 

Закона. 

Излязоха от печат 8 документални сборника от поредицата „Из архивите на 

ДС” и съпътстващите ги разширени електронни варианти на DVD със следните 

заглавия: 

 „Държавна сигурност и колективизацията (1944-1959)”; 

 „Военното разузнаване и варшавският пакт срещу НАТО”; 

 „Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните 

от Източния блок (1944-1989)”; 

 „Държавна сигурност - профсъюзите, стопанският живот и 

работниците”; 

 „Държавна сигурност и юриспруденцията”; 

 „ПГУ-ДС и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991)”; 

 „Държавна сигурност и българската интелигенция”; 
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 „Държавна сигурност и малцинствата”. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ФИНАНСОВО, ПРАВНО, КАДРОВО И  

СТОПАНСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

Дейността по финансовото, правното, кадровото и стопанското 

обезпечаване, на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Правилника на Комисията и 

на нейната администрация, се осъществява от дирекция „Финансово-

стопански и правно-административни дейности”. 

Администрацията на КРДОПБГДСРСБНА е с обща численост 93 щатни 

бройки, от които 56 по служебни правоотношения и 37 – по трудови 

правоотношения. Заети са 86 щатни бройки, от които 50 са служителите по 

служебни правоотношения и 36 са служителите по трудови правоотношения. 

През отчетния период в КРДОПБГДСРСБНА са проведени два конкурса, от 

които два са приключили с назначение, а в момента е в ход конкурс за старши 

счетоводител.  

За отчетния период са проведени и приключени с подписване на договори 4 

броя обществени поръчки - публични покани на основание чл. 14, ал. 4 от ЗОП.  

 

Бюджетът на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия 

(КРДОПБГДСРСБНА) се разпределя и усвоява по месечно. 

Етапите, задължителни за отчитане на бюджетните средства през отчетния 

период Юли - Декември 2015 г.: 

 КРДОПБГДСРСБНА стриктно е спазила сроковете за представяне на 

месечните и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета пред 

Министерството на финансите (МФ) и Сметната палата (СП) през отчетния 

период; 

 КРДОПБГДСРСБНА е представила в определените срокове в 

Министерството на финансите актуализирана тригодишна бюджетна прогноза 

за периода 2016 - 2018 г. и проектобюджет за 2016 г.; 

 КРДОПБГДСРСБНА е представила месечно разпределение на 

утвърдените годишни размери на приходите, разходите, бюджетните 

взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и финансирането в 

съответствие с Единната бюджетна класификация за 2015 г. по функции, групи 

и параграфи; 
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 КРДОПБГДСРСБНА е представила тримесечни отчети за капиталовите 

разходи и трансфери в Министерството на финансите и Сметната палата към 31 

юли 2015 г. и към 30 септември 2015 г.; 

 КРДОПБГДСРСБНА поддържа регистър на разходите за доставки, 

услуги и строителство по Класификатора за обществени поръчки във връзка с 

изпълнение на Закона за обществени поръчки; 

 Води се регистър на сключените договори от КДОПБГДСРСБНА; 

 Издадени са 515 бр. контролни листа за упражнен предварителен 

контрол за законосъобразност, за поемане на задължение и за извършване на 

разход за периода 20 юли-20 декември 2015 г.; 

 Подписани са 12 бр. договори, регистрирани в договорния регистър на 

КДОПБГДСРСБНА, спазват се сроковете за тяхното изпълнение; 

 

ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

Дейността по правното обезпечаване, на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от 

Правилника на Комисията и на нейната администрация, се осъществява от 

отдел „Правно-административен” към дирекция „Финансово-стопански и 

правно-административни дейности”. 

 

1. Дейност по съдебни дела 

За отчетния период са приключили с влезли в сила съдебни 

решения/определения – 38 съдебни дела. Новообразувани са 16 съдебни дела. 

Към настоящия момент съдебните производства са висящи по 75 дела (част, от 

които са и образуваните за отчетния период). 

 

2. Дейност по прилагането на чл. 3, ал. 2, т. 9 от ЗДРДОПБГДСРСБНА 

 От изменението на ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ. бр.103 от 28 Декември 

2012г.) и създадената нова разпоредба на чл. 3, ал. 2, т. 9 от закона, Комисията 

продължава проверката на лицата по смисъла на горепосочената разпоредба с 

идентифициране на  купувачите по договори за приватизационна продажба – 

фирми, за което са изпратени писма от Комисията и са получени от 

компетентните органи списъци, съдържащи данни за приватизираните 

общински и държавни предприятия вкл. и обособени части от тях. Предвид 

обстоятелството, че получените в Комисията списъци не съдържат информация 

за лицата участвали в управителните, контролните и надзорните органи на 

фирмите, следваше да се идентифицират конкретните физически лица (чрез 
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проверки в Търговския регистър, проверка в Регистър Булстат, изискване на 

информация от съдилищата по регистрация на фирмите по договори за 

приватизационна продажба). 

 От влизането в сила на новата разпоредба на чл. 3, ал. 2, т. 9 от закона 

(01.01.2013г.) до момента на гласуване на доклада са постановени 18 броя 

решения на Комисията: 1 брой относно приватизирани обособени части от 

общински предприятия на територията на община София и 17 броя относно 

приватизирани общински предприятия на територията на общините София, 

Пловдив, Монтана, Кюстендил, Добрич, Кърджали, Габрово, Видин, Варна, 

Разград, Русе, Търговище, Хасково, Смолян, Пазарджик, Плевен, Шумен. 

 Предстои проверка по идентифициране на купувачите по договори за 

приватизационна продажба на държавни предприятия, както и по 

идентифициране на членовете на управителните и контролните органи на 

приватизационните фондове. 

 

3. Дейност по прилагането на чл. 26, ал. 1, т. 4 от 

ЗДРДОПБГДСРСБНА  

 Следвайки описаната в предходния отчетен доклад процедура по 

идентифицирането на физическите лица, участвали в управлението на фирмите-

длъжници, фигуриращи в Бюлетина на БНБ – проверката продължава за фирми-

длъжници (на суми над 1 милион недоминирани лева по критерий „главница”), 

посочени в приложение № 2 към Решенията на Комисията за банките-

кредитодатели: Обединена българска банка, Добруджанска банка, Банка за 

земеделски кредит, Централна кооперативна банка, Кристалбанк, ДСК, 

Райфайзен банк, Юнион, Балканска универсална банка, Булбанк, Експрес, 

Хеброс, Биохим, Първа частна банка.  

 

ВЪТРЕШНА ОДИТНА ДЕЙНОСТ 

 

Вътрешната одитна дейност, на основание чл. 22 от Правилника на 

Комисията и на нейната администрация, е на пряко подчинение на 

председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

 

 Извършен одитен ангажимент № ОА-1504/УП с цел: „Проверка за 

законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени 
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поръчки в комисията през 2015 г. и проследяване изпълнението на 

препоръките, дадени при извършен одитен ангажимент № ОА-1403/УП“. 

 

 Извършен одитен ангажимент № ОА-1505/П с предмет: Проследяване 

изпълнението на препоръки, дадени при извършен одитни ангажимент № 

ОА-1206/У „Оценка за съответствие с нормативните и вътрешни актове 

при използване на служебните автомобили на комисията”, който ще бъде 

приключен в рамките на този отчетен период. 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

  

Проверка, установяване и обявяване на принадлежност на лицата по: 

- чл. 26, ал. 1, т. 1 (лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в 

избори за  общински съветници - 2015 г.); 

- чл. 3, ал. 1, т. 18 за общините в 11 области (кметовете, заместник-

кметовете, секретарите на общини и общинските съветници); 

- чл. 3, ал. 1, т. 28 (лицата на длъжност в органите на Европейския съюз, 

Организацията на Северноатлантическия договор и всяка друга международна 

организация, в която членува или в чиято дейност участва Република България); 

- чл. 26, ал. 1, т. 3 (новоназначени или новоизбрани лица на публична длъжност или 

за извършване на публична дейност - при кадрови промени); 

- чл. 3, ал. 2,  т. 5, 9, 10, 12, 13 и 14 (лицата, извършвали или извършващи 

публична дейност); 

- чл. 26, ал. 1, т. 4 (лица, които са посочени като длъжници или са били членове на 

управителен или на контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в 

бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани 

кредити). 
 

Предстои финализиране на процеса по приемане на документите от МВР, 

дирекция „Човешки ресурси” – останалата част от личните кадрови дела; 

останалата част от оперативния, служебния и партийния фонд на съответните 

служби: МО-Служба „Военна информация”, Централен военен архив, ДА 

„Архиви”. 

Продължава процеса по извършване на паспортизация на останалите 

архивни дела, създаване на научно-справочен апарат към документите, 

съхранявани в архивохранилищата и поддържане на единен регистър на делата 

в АИС на централизирания архив. 
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Проблеми, свързани с изпълнението на Закона 

 

 Непредоставяне на списъци с лицата, подлежащи на проверка от органите 

по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА; 

 Служба „Военна информация” и ДА „Разузнаване” не предоставят 

списъците по чл. 3, ал. 1, т. 16 въпреки многогодишната кореспонденция 

с искания от страна на Комисията; 

 Комисията не може да изпълни изискванията по чл. 3, ал. 2, т. 6 от Закона 

поради непредаването на списъците с имената на останалите 

ръководители и членовете на управителните органи на религиозните 

общности (Българска православна църква), подлежащи на проверка. 

 

 

 

*** 

Докладът е приет на заседание на Комисията с протокол № 46 

от17.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

 

    /Евтим Костадинов/ 

 


