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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 2016 г. - 20 декември 2016 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 ДВАДЕСЕТИ отчетен доклад за 

периода 20 юли 2016 г. - 20 декември 2016 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 2016 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 2016 г. - 30 ноември 2016 г. Комисията е обсъдила и 

приела 114 решения, от които: 

- 82 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); 

- 1 решение на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 (лица, за които предстои избор 

или назначаване на публична длъжност); 

- 25 решения на основание чл. 27, ал. 1, т. 5 (лица, за които се извършва 

проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната 

информация); 

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

 

 Извършена е проверка на 13 189 български граждани на основание: 

- чл. 26, ал. 1, т. 1 (лица, регистрирани за участие в избори) – на 179 лица; 

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

извършвали или извършващи публични дейности) – на 10 254 лица и т. 4 (лица, 

посочени като длъжници) – 519 лица; 

- чл. 27, ал. 1, т. 2 (лица, за които предстои избор или назначаване на публична 

длъжност) – на 92 лица; 

- чл. 27, ал. 1, т. 5 (лица, за които се извършва проучване за надеждност 

съгласно Закона за защита на класифицираната информация) – на 1656 лица; 

- чл. 31, ал. 1, т. 1 (по искане на граждани) – на 363 лица; 

- чл. 31, ал. 1, т. 2 (по искане на граждани) – на 93 лица; 

- по § 18 от ЗЗКИ – на 33 лица. 
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 Установена е принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните 

служби на БНА на 875 български граждани. 

 Обявена е принадлежност на 614 български граждани. 

 Не са обявени данните за 261 лица с установена принадлежност на 

основание: 

- чл. 27, ал. 1, т. 2 (лица, за които предстои избор или назначаване на публична 

длъжност) и т. 5 (лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно 

Закона за защита на класифицираната информация) – 26 лица; 

- чл. 30, ал. 1, т. 1 (лицето е починало) – 229 лица; 

- чл. 31, ал. 1, т. 2 (по собствено искане на гражданите за установяване на 

принадлежност към органите по чл. 1, като същите не са публични личности или 

не осъществяват публични дейности ) – 6 лица. 

 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 

Двадесети отчетен доклад КРДОПБГДСРСБНА прилага Бюлетин №18, 

който обхваща периода от 5 юли 2016 г. до 22 ноември 2016 г. 

 

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 

отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и 

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

 

 

http://www.comdos.bg/
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Дейности по комплектуване и съхранение на архива 

 

 Приемане на архивни документи 

За периода 01 юли 2016 г. – 30 ноември 2016 г. са приети 1 835 архивни 

дела (документи на хартиен носител) и 7 броя микрофиша, с източник както следва: 

- МВР – 1 568 броя архивни дела; 

- МО – Служба „Военна информация” – 120 броя архивни дела и 7 

бр. микрофиша; 

- ДАНС – 140 броя архивни дела; 

- ДА „Разузнаване” – 7 броя архивни дела. 

 

 Съхранявани архивни документи към момента в сектор КСА: 

- документи на хартиен носител – 1 503 982 архивни дела, 

съставляващи около 14 274 линейни метра и  2 595 421 броя карти и 

картони; 

- филмирани документи – 14 326 броя; 

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

- филмови материали – 3778 броя ролки с учебни филми от 

областните дирекции на МВР – Враца, Русе и архивна база 

Симеоново; 

- видеокасети – 402 броя. 

 

 Предоставяне на архивни документи и информация за тях 

- за запознаване с документи на граждани и изследователи са 

предоставени – 6 588 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 – 5 445 дела; 

- подготвени са отговори на 321 запитвания; 

- направени са справки по 986 дела. 

 

 Паспортизирани архивни документи 

- 400 дела и 8 578 бр. микрофиша (с източник МО – Служба „Военна 

информация”); 

- 1 430 дела (с източник МВР). 
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 Класиране на документи 

- около 78 000 картона от паспортни преписки - подредени в 

контейнери (от ОД на МВР – Търговище); 

- 16 989 картона за проучвания и справки; 

- 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 844 лични кадрови дела (с източник МВР и 

ДА „Разузнаване”); 

- изготвени са описи на допълнителните материали и е допълнена 

информацията във фондовите описи за делата, приети от МВР, МО - 

Служба „Военна информация” и ВКР; 

- прехвърлена е информация на твърд диск от 120 филмови ленти 

(35мм). 

 

Дейности по дигитализация, реставрация и застраховане 

 

За периода 01 юли 2016 г. – 30 ноември 2016 г. са сканирани и копирани 

общо 2 457 архивни дела или 148 695 листа. 

По заявка на граждани: 

- 330 архивни дела или 24 048 листа анонимизирани заверени копия; 

- заверени копия, предоставени на хартиен носител – 357 архивни 

дела или 13 149 листа; 

- заверени копия, предоставени на електронен носител – 1 355 

архивни дела или 57 471 листа; 

- копия от филмирани материали, предоставени на хартиен носител 

и/или електорнен носител - 13 архивни дела или 23 347 листа; 

- 5 копия от учебни филми; 

- заверени копия, предоставени на електронен носител със заличаване 

на оперативни данни – сканирани са 89 архивни дела или 15 310 

листа (за чужди граждани и идентификационни данни на секретни 

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

публична дейност). 
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По искане на органите на държавната власт и местното 

самоуправление: 

-   заверени копия, предоставени на хартиен носител – 1 архивно дело 

или 96 листа. 

По изграждане на дигитален архив на Комисията: 

- сканирани 71 архивни дела или 10 617 листа от ф. 22 на МВР. 

По издателската дейност на Комисията: 

- заверени копия, предоставени на електронен носител – 241 архивни 

дела или 4 657 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 ДА „Разузнаване”, Централен военен архив, ДА 

„Архиви”. Продължава процесът по дигитализация на Централизирания архив. 

 

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 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 2016 г. – 30 ноември 2016 г. са: 

 Подадени заявления – общо 435 броя: 

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

починали близки по права линия до втора степен – 318 броя; 
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- във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица – 41 броя; 

- за изследователска и проучвателна дейност – 76 броя. 

 Приключени преписки – общо 383 броя: 

- на 236 лица са изпратени писма с покана за запознаване с архивни 

материали; 

- на 123 лица са изпратени писма, че след проверка в архива не са 

открити материали по тяхното заявление; 

- на 19 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна 

репресия по тяхно искане. 

 Посещения в читалнята – на 546 лица. 

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

от ЗДРДОПБГДСРСБНА – с информация за трети лица – 24 048 листа. 

 Предоставени копия от архивни документи – 70 625 листа: 

- на хартиен носител – 13 149 листа; 

- на електронен носител – 57 471 листа; 

- копия на филми на електронен носител – 5 филма. 

 

На свое заседание, проведено на 06.12.2016г., Комисията разгледа и обсъди 

докладна записка на директора на дирекция „Архив” документи, касаещи 

нормативната уредба, относно боравенето с архивни документи, тяхното 

съхранение и унищожение. Направиха се констатации, които съдържат по наше 

мнение данни за относима наказателна отговорност на лица, работещи в Служба 

„Военна информация” към Министерство на отбраната. В тази връзка 

изпратихме сигнал до главния прокурор на република България, г-н Сотир 

Цацаров, относно установено унищожаване на голям обем информация в 

нарушение на нормативни документи. 

 

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 
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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 01 юли 2016 г. – 30 ноември 2016 г. 

 

Комисията по досиетата представи документалните сборници от поредицата 

„Из архивите на ДС”: 

 „Държавна сигурност и разузнавателните служби на страните от 

Източния блок (1944-1989)”, в сътрудничество с Историческия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски”; 

 „Държавна сигурност и българската енергетика (1944–1991)”, в 

сътрудничество с Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; 

 „Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия (1944-1991)” със 

съдействието на Военно историческата комисия. 

 

Комисията взе участие на среща в Казанлък, по повод отбелязване на 25 

години демократични промени в община Казанлък, организирано от 

Общобългарски комитет „Генерал Иван Вълков” и инициативен комитет. На 

срещата зам. - председателят на Комисията г-н Айруш Хаджи бе награден с 

грамота за активно участие при изграждане на българската демокрация и 

книгата „Вацлав Клаус – речи, есета, статии, икономист, политик, държавник”. 

Комисията участва в научна конференция на тема „Тоталитаризмът в 

България 1944-1989: Преосмисляне чрез знание” във Враца. Инициативата е 

първата по рода си, която се провежда извън София, и първата, която е по идея 

на местната власт и подкрепена от Фондация „Истина и памет”.  

Комисията бе представена от нейния председател - Евтим Костадинов. В 

третия панел „Държавна сигурност и отварянето на досиетата” той направи 

презентация на тема „Комисията по досиетата: 10 години дейност в полза на 

обществото”, като запозна аудиторията с работа й още от първите дни на 

създаването на Закона и учредяването на Комисията от 40–то Народно събрание 
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през 2007 г.. Той направи равносметка на изминалия път като спомена, както за 

трудностите, така и за успехите, през които Комисията е преминала през тези 

вече близо 10 години. Г-н Костадинов изрази надежда, че бъдещето на 

Комисията е в преминаването й в Институт за национална памет, по примера на 

Германия, Полша и Чехия, т.е на страните от бившия социалистически лагер, 

членки на Европейската мрежа за съхранение на архивите на тоталитарното 

минало. 

 

Изследователска и издателска дейност 

 

 Издаден е Бюлетин № 18 с Решенията на Комисията в изпълнение на чл. 

14 от Закона. 

 Излязоха от печат 7 документални сборника от поредицата „Из архивите 

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

следните заглавия: 

  „Държавна сигурност и българската енергетика (1944–1991)”; 

 „Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия (1944-1991)”; 

 „Държавна сигурност и следствието (1944-1991)”; 

 „ВСШ „Георги Димитров” – МВР, факултет ДС”; 

 „Държавна сигурност и българското музикално изкуство (1944 – 

1991)”; 

 „Държавна сигурност и IX Световен младежки фестивал 1968 г.”; 

 „Държавна сигурност в структурите на транспорта (1944-

1991).” 

 Издадена е двуезична дипляна отразяваща издателската дейност на 

Комисията. 

 

Международна дейност 

 

Участие на Комисията в международна конференция на министрите на 

правосъдието от Европа по повод Европейския ден на възпоминание на 

жертвите на тоталитарните режими в Братислава, Република Словакия. В 

конференцията участваха и представители на институциите от държавите на 

бившия социалистически лагер членки на Европейската мрежа /ЕМСА/. 
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Участие на Комисията във Фестивала на свободата, в Братислава, чиито 

организатор е Институтът за национална памет и се провежда под патронажа на 

г-н Марек Мадярич, Министър на културата на Словашката република. В 

рамките на събитието се проведе тържествена церемония по награждаване на 

личности, участвали в борбата срещу тоталитарните режими (нацизма и 

комунизма), по повод отбелязването на 27-ата годишнина от Кадифената 

революция в Чехословакия през 1989 г. 
 

Участие на Комисията в годишната среща на Мрежата на официалните 

органи, отговорни за тайните полицейски досиета, проведена на 29 и 30 

ноември 2016 г. в град Краков, Република Полша. 

 

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 58 по служебни правоотношения и 35 – по трудови 

правоотношения. Заети са 81 щатни бройки, от които 50 са служителите по 

служебни правоотношения и 31 са служителите по трудови правоотношения.  

През отчетния период в обучения по различни тематики участие са взели 12 

служители от администрацията на КРДОПБГДСРСБНА. 

 

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. Най-важните 

дейности, свързани с изпълнението и отчитането на бюджетните средства, 

извършени през отчетния период Юли 2016 - Декември 2016 г. са: 

 Ежемесечно се обезпечава дейността на Комисията с финансов ресурс 

/необходимата субсидия/ за разплащане на разходите; 
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 КРДОПБГДСРСБНА е представила в определените срокове в 

Министерството на финансите актуализирана тригодишна бюджетна прогноза 

за периода 2017 - 2019 г. и проектобюджет за 2017 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 2016 г. по функции, групи 

и параграфи; 

 КРДОПБГДСРСБНА е представила тримесечни отчети за капиталовите 

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

юли 2016 г. и към 30 септември 2016 г. Изготвена е и е представена в срок в 

Министерство на финансите справка за изразходваните средства за капиталови 

разходи на комисията по обекти към 31.10.2016 г., както и обосновка на целта, 

условия и обвързаността на извършените капиталови разходи с провежданата 

правителствена политика, съгласно депутатско запитване; 

 Съгласно Решение на Министерски съвет №593/20.07.2016 г. е създадена 

организация – изготвени са писма и заповеди за работа с въведената нова 

информационна система за искане разрешение от НАП и Агенция Митници 

преди извършване на разплащания за контрагенти по договори над 30 000 лв., за 

липса/наличие на просрочени публични задължения; 

 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 533 бр. контролни листа за упражнен предварителен контрол 

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

периода до 23 ноември 2016 г.; 

 Подписани са 14 бр. договори, регистрирани в договорния регистър на 

КДОПБГДСРСБНА, спазват се сроковете за тяхното изпълнение; 

 Написани и обработени 395 бр. платежни нареждания за разплащания към 

доставчици в изпълнение на сключени договори и други задължения. Съставени 

са съответните счетоводни операции и информацията е въведена в счетоводната 

система; 

 Изготвени са досиета за разходи над 10 000 лв. по бюджета на 

КРДОПБГДСРСБНА; 
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 Всички справки са съставени и представени в определените срокове в 

МФ, НАП, НОИ и Национален статистически институт (НСИ). 

 

 

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”. 

 

I. Дейност по съдебни дела 

За отчетния период са приключили с влезли в сила съдебни 

решения/определения – 15 съдебни дела. Новообразувани са 13 съдебни 

дела. Към настоящия момент съдебните производства са висящи по 65 дела 

(част, от които са и образуваните за отчетния период). 

Общия брой на образуваните съдебни дела от създаването на комисията 

до момента на гласуване на доклада са общо 341. 

 

II. 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 по описаната в предходния отчетен доклад процедура. 

1. По проверка на приватизираните общински предприятия и 

обособени части, както и на купувачите по тях 

От стартирала към предходния отчетен период проверка на 

приватизираните предприятия на територията на община Перник и 

Благоевград, е приключила работата по община Перник с постановяване на 

решение. За приватизираните обособени части, извън Столична община, 

проверката продължава. 

2. По проверка на приватизираните държавни предприятия и 

обособени части, както и на купувачите по тях 

Продължава проверката по идентифициране на лицата, участници в 

управлението на приватизираните държавни предприятия и купувачите по 
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тях, на база предоставената ни от Агенция за приватизация и 

следприватизационен контрол за осъществените приватизационни 

продажби. За приватизираните обособени части от държавни предприятия 

проверката предстои. 

 

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

1. По проверка на физическите лица, участвали в управлението на 

фирмите-длъжници, фигуриращи в Бюлетина на БНБ на суми над 1 

милион недоминирани лева по критерий „главница”: 

Следвайки описаната в предходните отчетни доклади процедура по 

идентифицирането на физическите лица, участвали в управлението на 

фирмите-длъжници, фигуриращи в Бюлетина на БНБ – приключила е 

проверката за отчетния период на лицата от фирми-длъжници, посочени в 

приложение № 2 към Решенията на Комисията за банките-кредитодатели 

Банка за земеделски кредит и Биохим с постановяване на решения. За 

фирмите-длъжници към Булбанк, Експрес, Хеброс, и Първа частна банка 

проверката продължава. 

От стартиралата към предходния отчетен период проверка на лицата, 

участници в управлението на фирми – длъжници за банките – 

кредитодатели: Първа инвестиционна банка, Кредит експрес, Първа 

източна международна банка, Евробанк, Българска пощенска банка, 

Агробизнесбанк, Бизнес банка, Елитбанк, Международна банка за 

инвестиции и развитие, ТС Банк, Частна земеделска инвестиционна банка 

и България инвест, за отчетния период е приключила с постановяване на 

решения проверката на фирмите-длъжници към Кредит експрес и Първа 

източна международна банка. За Агробизнесбанк е постановено решение за 

длъжниците, които Комисията е безспорно идентифицирала, а за тези по 

приложение 2 към съответното решение проверката продължава. 

Продължава проверката и за фирмите-длъжници към Първа инвестиционна 

банка, Евробанк, Българска пощенска банка, Бизнес банка, Елитбанк, 

Международна банка за инвестиции и развитие, ТС Банк, Частна земеделска 

инвестиционна банка и България инвест. 
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Продължава проверката на лицата, участвали в управлението на фирми-

длъжници за следните банки: БИБ, БНП Дрезнер, Бобовдолска банка, КТБ, 

Славяни, Тракия. 

Забележка: Приложение 2 представлява списъци на фирми-длъжници, чийто 

ЕКПОУ не съвпада с код по БУЛСТАТ, с оглед на което Комисията е изисквала 

информация от Агенция по вписванията за изпълнение на законовия 

ангажимент. 

2. По проверка на физическите лица, участвали в управлението на 

фирмите-длъжници, фигуриращи в Бюлетина на БНБ на суми над 1 милион 

недоминирани лева по критерий „лихва“ и длъжници на суми под 1 милион 

недоминирани лева по критерии „главница“ и „лихва” - предстои. 

 

IV. Дейност по възлагане на обществени поръчки от Комисията 

За отчетния период са проведени и приключени с подписване на 

договори: 

 1 брой обществена поръчка – обява за събиране на оферти на основание 

чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 186 от ЗОП /в сила от 15.04.2016г./; 

 1 брой обществена поръчка – покана по чл. 191, ал. 1, т. 5 от ЗОП /в сила 

от 15.04.2016г./. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

През отчетния период стартираха процедури за обществени поръчки, 

възлагани чрез открити процедури по ЗОП, който приключиха с подписването 

на договори. 

С цел осигуряване на надежна и безаварийна работа, правилна експлоатация 

на активите, МПС и сградния фонд на комисията, през отчетния период бяха 

сключени и се изпълняват следните договори: 

 за поддръжка на прилежащи тревни площи в имота в кв. Михайлово, гр. 

Банкя; 

 за абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт на 

системите за сигурност в сградният фонд; 

 за абонаментно сервизно обслужване и ремонт на климатично – 

вентилационните системи; 
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 за абонаментно сервизно обслужване и ремонт  на пожароизвестителни 

системи; 

 за абонаментно сервизно обслужване, технически прегледи и ремонт на 

асансьорните уредби; 

 договор с „ЧЕЗ Електро България” АД за доставка на електроенергия; 

 за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили; 

 за специализиран ежедневен превоз на пътници в работни дни. 
 

Проведе се пълна годишна инвентаризация на активите и запасите на 

Комисията. 

В ход е процедура по избор на застрахователна компания за застраховка на 

служебните автомобили, преносимите компютри и сгради, собственост на 

Комисията. 

Осигурена беше безаварийната работа и безотказното функциониране на 

специалните технически средства: 

 Системи за сигурност - /сигнално-охранителна система, система за 

контрол на достъпа, система за периметрова охрана и система за 

видеонаблюдение/; 

 Системите за пожароизвестяване и пожарогасене; 

 Нагнетателно - смукателната и климатичната инсталации; 

 Асансьорните уредби. 

През периода беше осъществяван постоянен мониторинг на всички системи и 

инсталации за сигурност и безопастност на техниката. 

През отчетния период беше осъществено оптимално материално-техническо 

снабдяване и транспортно обслужване. 

 

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. 

В съответствие с утвърдения Годишен план за дейността по вътрешен одит за 

2016 г., през отчетния период са извършени следните одити: 
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1. Одитен ангажимент № ОА-1602/У с цел: „Проверка по изпълнение на 

сключените договори след проведени процедури и възлагания на обществени 

поръчки през 2015 г.“. 

2. Одитен ангажимент № ОА-1603/У с цел: „Оценка за съответствие с 

нормативните и вътрешни актове в дейността на отдел „Изследване и публичност 

на архивите“. 

3. Одитен ангажимент № ОА-1604/П с цел: Проследяване изпълнението на 

препоръки, дадени при извършен одитен ангажимент № ОА-1405/У с предмет: 

„Анализ и оценка на извършения предварителен контрол за законосъобразност в 

периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.“ 

 

ЗАДАЧИ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 
 

Проверка, установяване и обявяване на принадлежност на лицата по: 

- чл. 3, ал. 1, т. 18 (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. 3, ал. 2, т. 5, 9 и 10 (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); 

- чл. 27, ал. 1 (предварителна проверка); 

- чл. 31, ал. 1, т. 2 (по искане на граждани); 

- § 18 от ЗЗКИ. 

 

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”. 

Предстои пълното прехвърляне на информацията, съдържаща се в 35 мм 

учебни филмови ленти, на твърд диск. 
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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. 

 

 

 

Проблеми, свързани с изпълнението на Закона 

 

 Непредадени към момента от ДА „Разузнаване” – около 20 архивни 

единици;  Служба „Военна информация” – 40 архивни дела и голяма част 

от личните кадрови дела на МВР. Непредаден нито един документ от ДА 

„Архиви” и Централен военен архив. 

 Служба „Военна информация”, ДА „Разузнаване”, Българска православна 

църква не предоставят списъците по чл. 3, ал. 1, т. 16, въпреки 

многогодишната кореспонденция с искания от страна на Комисията. 

 

 

 

*** 

Докладът е приет на заседание на Комисията с протокол № 50 от 

13.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

 

    /Евтим Костадинов/ 

 


