
СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

 

Днес, 27.05.2015 г. в гр. София 

между  

Министерство на отбраната (МО), представлявано от Николай Ненчев – 

Министър, от една страна 

и  

Комисия за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), представлявана от Евтим 

Костадинов – Председател, от друга страна, наричани за краткост „страните”, се 

сключи настоящото споразумение. 

 

Страните, като  

- отчитат   значителния   обществен   интерес  от защита от 

нерегламентиран достъп до архива на разузнавателните служби на Българската 

народна армия и др. документи по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на 

документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /Закона/ и 

същевременно необходимостта от опазването му, неговото проучване и, при 

установена принадлежност на български граждани, заемали/заемащи публични 

длъжности по смисъла на чл. 3 или  обстоятелства  по чл. 9 от  Закона - тяхното 

обявяване по законоустановения ред; 

- си поставят за цел в кратки срокове да изпълнят изискването  на  чл. 16 

от Закона за предаване на архива, чието изпълнение в цялост е забавено с повече 

от 8 години, предвид поставения в § 8 от ПЗР на Закона срок; 

Се споразумяха за следното: 

 

I. Цел 

1.  Настоящото споразумение има за цел да регламентира процеса по 

предаване на архива на разузнавателните служби на Българската народна армия, 

съхраняван от служба „Военна информация" към министъра на отбраната при 

стриктно спазване на законите на Република България, и в съответствие с 

утвърден от председателя на КРДОПБГДСРСБНА план-график. 

 

II. Приемо-предавателни комисии 

2.1. Министърът на отбраната и председателят на КРДОПБГДСРСБНА 

определят поименния състав, съответно на предавателна комисия за МО и на 

приемателна комисия за КРДОПБГДСРСБНА, за изпълнение на дейностите по 

Закона. 

2.2. За всички действия по чл. 18 и чл. 19 от Закона, на предавателната и 

приемателната комисия се съставят протоколи, които се подписват от 

присъствалите членове. Когато предавателната и приемателната комисии 

заседават/работят съвместно, се съставя общ протокол. 



2.3.  Членовете на предавателната и приемателната комисия трябва да 

притежават необходимото ниво за достъп до класифицирана информация, както 

и да са преминали проверка за принадлежност към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия от КРДОПБГДСРСБНА 

и да нямат такава принадлежност, за което представят съответния документ. В 

случай, че тези лица не са преминали проверка за принадлежност към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия от 

КРДОПБГДСРСБНА, подават декларация, че нямат такава принадлежност. 

 

III. Място на предаване на архива и съхранение 

3.1. Архивът се окомплектова от предавателната комисия  при спазване на 

разпоредбите на чл. 18 и чл. 19 от Закона. 

3.2. Министърът на отбраната организира транспортирането на архива до 

хранилището (архива) на КРДОПБГДСРСБНА. Архивът се приема от 

приемателната комисия на място.  

 

IV.    Начин на предаване на архива 

4. Предаването завършва с подписване на окончателен приемо-

предавателен протокол, съдържащ обобщени данни за предадените архивни 

единици, който се подписва от председателя на КРДОПБГДСРСБНА и 

министъра на отбраната, и се регистрира съгласно чл. 20 от Закона. 
 

V. Мотивирани предложения по чл. 32 от Закона 

5.1. При предаването на архива за всяка архивна единица /дело/, служба 

„Военна информация” към министъра на отбраната може да направи 

мотивирани предложения при условие, че са налице предпоставките по чл. 32 от 

Закона.  

5.2. След като бъде направено предложението по т. 5.1., 

КРДОПБГДСРСБНА се произнася с решение по реда на чл. 32, ал. 2 от Закона, 

което е окончателно. 

5.3. Документи, за които мотивираното предложение е прието от 

КРДОПБГДСРСБНА, се съхраняват в отделно обособено хранилище, като 

образуват – фонд по чл. 32 от Закона. 

5.4.  Образуваният фонд по чл. 32 от Закона е на пряко подчинение на 

председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

5.5. В случай, че мотивираното предложение на служба „Военна 

информация” към министъра на отбраната по т.5.1 не бъде прието, 

КРДОПБГДСРСБНА уведомява службата за решението си, преди да пристъпи 

към обявяване принадлежността на съответното лице. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                            

               КРДОПБГДСРСБНА 

 

 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ               ЕВТИМ КОСТАДИНОВ 


