ДОКЛАД
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 от 20 декември 2007 г. до 20
юли 2008 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните
служби
на
Българската
народна
армия
(КРДОПБГДСРСБНА) на основание чл. 4 ал. 5 от Закона за достъп и
разкриване документите и обявяване на принадлежност на българските
граждани
към
ДС
и
разузнавателните
служби
на
БНА
(ЗДРДОПБГДСРСБНА) представя настоящия доклад пред 40 -ото
Народното събрание.
РЕШЕНИЯ
За отчетния период Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Б ългарската народна е провела 26
заседания. В съответствие с правомощията, предоставени й в чл. 9 от
ЗДРДОПБГДСРСБНА, комисията е направила проверка на 22 100
български граждани. С 22 свои решения е установила и обявила
принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон на 678 лица,
заемали или заемащи публични длъжности . Данните са публикувани в
интернет сайта на комисията: www.comdos.bg. Взетите от комисията
решения са приложени към доклада.
В момента се извършва проверка за принадлежност:
 на промените в Министерския съвет и на новоназначените
заместник-министри;
 на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни
запаси";
 на Държавната агенция по туризъм;
 предварителна проверка по искане на политическите партии ДСБ
и БЗНС по чл. 27, ал. 1, т. 1.
Уточняват се:
 списъците на прокурорите по чл. 3, ал. 1, т. 7 ;
 списъците на лица по чл. 3, ал.1, т. 6 и т. 26 – Държавна агенция за
метрология и технически надзор ;

 списъците на лица по чл. 3, ал. 1 т. 19 – Съвет за електронни
медии, Българска национална телевизия , Българско национално
радио и Българска телеграфна агенция ;
 списъците на публични дейности по чл. 3, ал. 2 , т.1 – телевизии и
радиа.
ЦЕНТРАЛИЗИРАН АРХИВ
В чл. 1, ал. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА на комисията е възложено да
създаде централизиран архив на документите на Д С и на разузнавателните
служби на БНА. Министерският съвет, с решение № 402 от 24.06.2008 г.,
безвъзмездно предостави на КРДОПБГДСРСБНА за управление имот в
Банкя публична държавна собственост от 15020 кв. м, заедно с три
сгради обща застроена площ 2364, 01 кв. метра. Организирана е процедура
по обществена поръчка за извършване на основен ремонт и за създаване на
подходящи условия за съхраняването на документите. В момента
комисията все още работи при условията по чл. 16 от закона, като
получава изискваните от нея документи от ведомствата.
След направения основен ремонт на трите етажа на ул. „Врабча” 1 са
налице необходимите условия да бъд ат приети справочният апарат
(картотеки и регистрационни дневници ) от архивите на службите и част от
съхраняваните при тях архивни единици.
От средата на март 2008 г., в съответствие с чл. 17 от
ЗДРДОПБГДСРСБНА, комисията пристъпи к ъм приемането на
архивните оперативни дела от Служба „Сигурност - Военна полиция и
Военно контраразузнаване”. В процес на приемане са над 3100 архивни
дела. В
приемателно-предавателните протоколи
се отразяват
констатираните нередности. Предстои предаването на кадровите дела и
картоните обр. 4 за кадровите военнослужещи и граждански те лица, които
към момента работят в службата , както и информацията на
автоматизирани и комплексни информационни системи и бази данни,
поддържани в службата.
Наши архивисти, заедно със служители от Националната
следствена служба, от началото на юни започнаха съвместна работа по
приемане и предаване на намиращия се при тях оперативен архив.
След работна среща на членовете на комисията с министъра на
вътрешните работи г-н Михаил Миков и след уточняване на
конкретните действия по предаване и приемане на справочния фонд на
архива на ДС в МВР на 8 юли т. г., започна предаването и приемането
на регистрационните дневници и картотеки.
Срещи се проведоха и с директорите на Служба “Военна
информация” ген. Пламен Студенков и на Националната разузнавателна
служба ген. Кирчо Киров. Дискутирани бяха взаимоотношенията между

комисията и двете институции по прилагането на чл. 16 от з акона и
бъдещите действия, свързани с приемането на документите от архивите на
двете служби.

РАБОТА С ГРАЖДАНИ
Основна задача пред членовете на КРДОПБГДСРСБНА винаги е
била работата с гражданите. Отвори врати и постоянната читалня към
комисията на ул. “Врабча”1, която е съобразена с изисквания та за
сигурност. В нея гражданите получават достъп до исканата от тях
информация. За периода (от 18.12.2007 г. до 01.07.2008 г.), в съответствие
с разпоредбите на ЗДРДОПБГДСРСБНА, заявления за запознаване с
документите, събирани от органите на бившата Д С и разузнавателните
служби на БНА за тях или техни близки или с научноизследователска и
публицистична дейност, са подали 1078 лица.
От тях:
 759 лично за себе си;
 254 - за свои близки;
 23 - за научноизследователска дейност;
 42 - за публицистична дейност;
 приключените преписки са 545;
 с резултатите от извършените проверки са се запознали 599 лица;
 получените документи от органите по чл. 1 за разглеждания
период са над 1300 архивни единици;
 направени са над 4500 броя ксерокопия по искане на гражданите ;
 разгледани са заявления до председателя на КРДОПБГДСРСБНА
на 458 граждани с искане да им бъде издадено удост оверение за
претърпяна репресия съгласно Закона за ПГРРЛ.
ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ
В дейността си Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български гр аждани към ДС и
разузнавателните служби на БНА се ръководи от принципа на пълна
откритост. По повод годишнината от създаването си и спазвайки чл. 10 от
закона, комисията организира конференция с международно участие под
надслов “Една година Комисия по доси етата – обществени очаквания,
нагласи и проблеми”. Изявата бе уважена от голям брой участници,
представители на държавни институции, политически партии,
неправителствени организации, общественици и граждани. Подчертан бе
интересът към изказванията на чужди те гости по темата “Законът по

досиетата и националната сигурност”, които споделиха опит от
отварянето на архивите на тайните служби в техните страни и
последвалите обществени реакции. От Германия конференцията уважи
г-жа Мариане Биртлер, ръководител н а Института за изследване архивите
на Щази, от Словения – г-жа Люба Шубели (Архиви на Република
Словения), от Полша – г-н Кщиштов Персак (Институт за национална
памет), от Словакия – г-н Норберт Гашай (Институт за национална памет).
Спазвайки чл. 14 от закона, КРДОПБГДСРСБНА издаде бюлетин,
в който публикува решенията и докладите по чл. 4, ал. 5. По повод една
година от създаването си комисията издаде и брошура, която на
популярен език информира обществеността за своята дейност по
изпълнението на закона.
В стремежа си за максимална публичност комисията обнови и своя
интернет сайт www.comdos.bg.
Важно условие в работата на комисията е да следи обществените
нагласи. За целта НЦИОМ направи социологическо изследване, свъ рзано
с дейността на комисията. Анализът на данните сочи, че 1/3 от българите
активно се интересуват от дейността на комисията . Като цяло
социолозите регистрират позитивни обществени нагласи към закона, който
регламентира работата на комисията. Мнението, ч е не са нужни промени
в този закон е значително по -масово разпространено от това, че
промени са наложителни. Половината от българите са категорични, че
комисията огласява досиетата по начин, който в никакъв случай не
застрашава националната сигурност на ст раната. 44% от
пълнолетните граждани на България са “за” разкриване на
агентурното минало на всички публични личности у нас, а 25% са
против. Данните показват също, че откакто комисията работи делът на
младите хора, които са заинтересовани от това какво се случва по темата,
се е увеличил двойно.
Въпреки публичните атаки, главно от страна на засегнати лица,
членовете на комисията стриктно прилагат закона. Срещу произнесени
решения от комисията по чл. 29 от ЗДРДОПБГДСРСБНА има образувани
14 административни дела в Административен съд – София град. Към 3
юли 2008 г. има постановени 5 съдебни решения в полза на комисията .
По едно административно дело предстои произнасяне на решение от
съдебен състав. За останалите 8 административни дела има насрочени
съдебни заседания през септември т. г.
ПРОБЛЕМИ ПРЕД КОМИСИЯТА
Независимо от факта, че комисията получи необходимия й сграден
фонд за прибиране и съхранение на архива на ДС и на разузнавателните
служби на БНА, тя ще продължи взаимодействието си с ведомствата на

основание чл. 16 от закона до пълното предаване на цялата документация.
На този етап работата върви ритмично, въпреки огромния обем от
кореспонденция, която увеличава процедурното време за проверка и
затруднява спазването на сроковете, фи ксирани в закона. За сведение само
за периода от 19.12.2007 г. до 16 юли 2008 г. в комисията са регистрирани
над 16 500 изходящи и над 11 500 входящи писма .
Въпреки добрата координация между комисията и органите по чл.
16 по изпълнението на ЗРДОПБГДСРСБНА, се сблъскваме и с проблеми:
 По-голямата част от изпращаните дела не са оформени съгласно
изискванията на закона, от тях липсват документи,
включително и описи на съдържа нието на делата.
 Често заверителните надписи са с дати, поставени дни преди
предаването на папките в комисията, липсват печати, пристигат
папки, в които документите буквално са в насипно състояние .
 При съвместната работа с ведомствата по чл. 16 възникват
проблеми по прилагането на § 7, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на з акона – „в 14-дневен срок от
представянето на списъците по ал. 1 ръководителите на
службите за сигурност свалят от отчет служителите под
прикритие и сътрудниците, заемащи публична длъжност или
извършващи публична дейност, и уведомяват комисията за
това”. Представените от службите съображения по изпълнение
на § 7 са извън компетентността на комисията.
 Съгласно чл. 21, ал. 2 от закона “органите, които поддържат
бази данни и водят регистри на лицата, заемали или заемащи
публични длъжности или извършвали или из вършващи публична
дейност, са длъжни при поискване от председателя на
комисията в 14-дневен срок да предоставят трите имена,
единния граждански номер и заеманата длъжност на тези лица,
както и да уведомяват в същия срок за настъпили кадрови
промени”. Това законово изискване не винаги се изпълнява в
срок. В началото на май комисията разпрати писма до
операторите с право за осъществяване на телевизионна и
радиодейност. Голяма част от тях все още не са изпратили
списъците с лицата, извършващи публична дейност по чл. 3, ал. 2,
т. 1 от закона.
 Като правило не се изпраща информация за настъпилите
кадрови промени, въпреки изискването на чл. 21, ал. 2 от закона.
Само НОИ и НСлС редовно изпра щат такава информация.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ до 20 декември 2008 г.
 Проверка за принадлежност на публичните длъжности по чл.
3 ал. 1:
- по т. 7 – прокурори, следователи и дознатели;
- по т. 9 – председател, зам.-председатели и членове на Комисията
за защита на конкуренцията;
- по т. 10 – председател, зам.-председател и членове н а Комисията
за регулиране на съобщенията;
- по т. 11 – управителят, подуправителите, председателят, зам. председателите, членовете на управителен, надзорен и контролен съвет,
директорите,
зам.-директорите,
ръководителите
на
отдели
и
ръководителите на секто ри в Българската народна банка, Сметната палата,
Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна
каса.
 Проверка за принадлежност на публичните дейности по чл. 3,
ал. 2, т. 1:
- собствениците, директорите, зам. -директорите, главните
редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционнит е
съвети, политическите коментат ори, водещите на рубрики в електронните
медии.
 Продължаване на приемането на архива на МВР, НРС и
Служба „Военна информация” по законовата процедура по чл.
17 от закона.
 Стартиране на софтуерната програма на архива.
 Ремонт на сградите в Банкя и приспособяването им за
архивохранилища.
 Провеждане на конференция на тема: „Използване на
архивните документи за публицистична и изследователска
дейност”.
 Организиране и провеждане на семинар с представители на
медиите за публичното използване на архивните единици.
----------------------------------------Докладът е приет на заседания на комисията на 16.07.2008 г.

Председател на КРДОПБГДСРСБНА:
/Евтим Костадинов/

Приложение

РЕШЕНИЯ
на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна за периода 20
декември 2007 г. – 20 юли 2008 г.
 По чл. 26, ал. 1, т. 1 от закона – “лица, регистрирани от
избирателните комисии за участие в избори за кметове и
общински съветници” комисията е установила и обявила
принадлежност с решения както следва:
Решение № 21 (08.01.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за
участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г. Обявени:
121 лица.
Решение № 22 (29.01.2008 г.) - по проверка на лица, регистрирани за
участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007
г. Обявени: 339.
Решение № 24 ( 12.02.2008 г. ) - по проверка на лица, регистрирани за
участие в частични избори за кмет – 16.02.2008 г. Проверени: 12 лица.
Обявени: 1.
Решение № 32 (18.03.2008 г. ) – по проверка на лица, регистрирани за
участие в избори за общински съветници и кметове - местни избори 2007 г.
Обявени: 2.
Решение № 33 (22.04.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за
участие в избори за кмет – 12.04.2008 г. Проверени: 4 лица. Обявени: 1.
Решение № 34 (22.04.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за
участие в избори за общински съветници и кметове – местни избори 2007
г. Обявени: 1.
Решение № 36 (05.06.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за
участие в избори за кмет – 07.06.2008 г. Проверени: 346 лица. Обявени: 3 .
Решение № 39 (17.06.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за
участие в частични избори за кмет и общински съветници – 21.06.2008 г.
Проверени: 278 лица. Обявени: 3.
---------------Направена е проверка на лица, регистрирани за участие в частични избори
за кмет – 05.07.2008 г. От проверените 4 лица няма установена и обявена
принадлежност.

 По чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона – “лица, заемащи публични
длъжности от 10 ноември 1989 г. до влизането в сила на този
закон” комисията е проверила 3871 лица, като е установила и
обявила принадлежност с решения както следва:
Решение № 25 (12.02.2008 г.) – по проверката на министър -председатели,
заместник министър-председатели, министри и заместник -министри.
Проверени: 673 лица. Обявени: 107 лица.
Решение № 28 (18.03.2008 г.) – по проверка на членовете на Висшия
съдебен съвет. Проверени: 26 лица. Обявени: 1.
Решение № 35 (27.5.2008 г.) – по проверка на Държавната комисия по
енергийно и водно регулиране, Държавната комисия по сигурността на
информацията и Държавната аген ция за информационни технологии и
съобщения. Проверени: 210 лица. Обявени: 11
Решение № 37 (10.06.2008 г.) – по проверката на Държавна та агенция
„Архиви”, Държавната агенция за българите в чужбина, Държавна та
агенция за закрила на детето, Държавна та агенция за младежта и спорта,
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Проверени: 458
лица. Обявени: 30.
Решение № 38 (17.06.2008 г.) – по проверката на Държавната агенция за
бежанците. Проверени: 59 лица. Обявени: 9 .
Решение № 41 ( 25.06.2008 г.) – по проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 7 съдии. Проверени: 1782 лица. Обявени: 22.
Решение № 43 (09.07.2008 г. ) – по проверка на Националния
статистически институт. Проверени: 663 лица. Обявени: 15.
 По чл. 26, ал. 1, т. 3 от закона – “лица, заемащи публични
длъжности или извършващи публична дейност към деня на
влизане в сила на този закон” комисията е проверила 346 лица ,
като е установила и обявила принадлежност с решения както
следва:
Решение № 23 (29.01.2008 г.) – по проверката на Изпълнителния съв ет и на
Конфедералната контролна комисия на КТ „Подкрепа”. Проверени: 10
лица. Обявени: 1.
Решение № 29 (18.03.2008 г.) – по проверка на членовете на ръководни и
контролни органи на КТ „Подкрепа”. Проверени: 336 лица. Обявени: 6.
 По чл. 28 - “служебно произнасяне след появата на нови
доказателства за принадлежност към органите по чл. 1 на лица,
за които вече се е произнесла” комисията е обявила следните
свои решения:

Решение № 26 (26.02.2008 г.) – за Юсеин Юсуфов Юсеинов са налице и
други данни, освен посочените в решение № 22.
Решение № 30 ( 18.03.2008 г.) – за Христо Илиев Христов са налице и
други данни, освен посочените в решение № 25.
Решение № 31 ( 18.03.2008 г.) - за Георги Манолов Хаджиков са налице и
други данни, освен посочените в решение № 2 5.
Решение № 40 (17.06.2008 г.) – за Вера Мутафчиева са налице и други
данни, освен посочените в решение № 37.
------------------------Решение № 27 – по заявление от гражданин. Установен: 1

Председател на КРДОПБГДСРСБНА:
/Евтим Костадинов/

