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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 декември 2015 г. - 20 юли 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 ДЕВЕТНАДЕСЕТИ отчетен 

доклад за периода 20 декември 2015 г. - 20 юли 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 декември 2015 г. - 30 юни 2016 г. Комисията е обсъдила и 

приела 92 решения, от които: 

- 73 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); 
- 3 решения на основание чл. 28 (при нови доказателства за принадлежност 

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

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

 

 Извършена е проверка на 23 639 български граждани на основание: 

- чл. 26, ал. 1, т. 1 (лица, регистрирани за участие в избори) – на 19 918 лица; 

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

извършвали или извършващи публични дейности) – на 2540 лица, т. 3 (при 

кадрови промени) – 28 лица и т. 4 (лица, посочени като длъжници) – 364 лица; 

- чл. 27 (по предварителна проверка) – на 144 лица; 

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

вече се е произнесла) – на 3 лица; 

- чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 (по искане на граждани) – на 642 лица. 

 

 Установена е принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните 

служби на БНА на 711 български граждани.  

 Обявена е принадлежност на 645 български граждани.  

 Не са обявени данните за 66 лица с установена принадлежност на 

основание: 

- чл. 30, ал. 1, т. 1 (лицето е починало) – 48 лица; 
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- чл. 30, ал. 1, т. 2 (лицето е непълнолетно) – 2 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 ) – 16 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 

Деветнадесети отчетен доклад КРДОПБГДСРСБНА прилага Бюлетин 

№17, който обхваща периода от 1 декември 2015 г. до 21 юни 2016 г. 

През отчетния период изцяло приключи проверката по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 

лица, регистрирани за участие в местните избори на 25.10.2015 г. - кандидати за 

общински съветници. 

 

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. 

 

Дейности по комплектуване и съхранение на архива 

 

 Приемане на архивни документи 

За периода 01 декември 2015 г. – 30 юни 2015 г. са приети 3 950 архивни 

дела (документи на хартиен носител) и 3 броя картона, с източник както следва: 

- МВР – 1 190 броя архивни дела; 

- МО – Служба „Военна информация” – 2 759 броя архивни дела; 

- Министерство на правосъдието – 1 дело и 3 броя картона. 

 

 

http://www.comdos.bg/
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 Съхранявани архивни документи към момента в сектор КСА: 

- документи на хартиен носител – 1 502 147 архивни дела, 

съставляващи около 14 224 линейни метра и 2 080 621 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 – 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 – 6 899 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 – 5 674 дела; 

- подготвени са отговори на 386 запитвания; 

- направени са справки по 813 дела. 

 

 Паспортизирани архивни документи 

- 4 560 дела (с източник МО – Служба „Военна информация”); 

- 7 196 дела (с източник МВР). 

 

 Класиране на документи 

- около 256 800 картона от паспортни преписки - подредени в 

контейнери (от ОД на МВР – Силистра и ОД на МВР – Стара Загора); 

- около 40 000 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 6 112 лични кадрови дела (с източник 

МВР); 

- изготвени са описи на допълнителните материали и е допълнена 

информацията във фондовите описи за делата, приети от МВР, 
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Министерство на правосъдието и МО – Служба „Военна 

информация”. 

 

Дейности по дигитализация, реставрация и застраховане 

 

За периода 01 декември 2015 г. – 30 юни 2016 г. са сканирани и копирани 

общо 2 697 архивни дела или 199 781 листа. 

По заявка на граждани: 

- 434 архивни дела или 32 082 листа анонимизирани заверени копия; 

- заверени копия, предоставени на хартиен носител – 335 архивни 

дела или 17 724 листа; 

- заверени копия, предоставени на електронен носител – 1 410 

архивни дела или 103 150 листа; 

- копия от филмирани материали, предоставени на хартиен носител - 

38 архивни дела или 14 871 листа; 

- заверени копия, предоставени на електронен носител със заличаване 

на оперативни данни – сканирани са 29 архивни дела или 3 728 

листа (за чужди граждани и идентификационни данни на секретни 

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

публична дейност). 

По искане на органите на държавната власт и местното 

самоуправление: 

-   заверени копия, предоставени на хартиен носител – 4 архивни дела 

или 469 листа. 

По изграждане на дигитален архив на Комисията: 

- сканирани 132 архивни дела или 17 327 листа. 

По издателската дейност на Комисията: 

- заверени копия, предоставени на електронен носител – 315 архивни 

дела или 10 430 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 
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информация”, в малка част ДАР, 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 декември 2015 г. – 30 юни 2016 г. са: 

 Подадени заявления – общо 694 броя: 

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

починали близки по права линия до втора степен – 515 броя; 

- във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска 

реабилитация на репресирани лица – 47 броя; 

- за изследователска и проучвателна дейност – 132 броя. 

 Приключени преписки – общо 640 броя: 

- на 381 лица са изпратени писма с покана за запознаване с архивни 

материали; 

- на 236 лица са изпратени писма, че след проверка в архива не са 

открити материали по тяхното заявление; 

- на 23 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна 

репресия по тяхно искане. 

 Посещения в читалнята – на 919 лица. 

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

от ЗДРДОПБГДСРСБНА – с информация за трети лица – 32 082 листа. 

 Предоставени копия от архивни документи – 120 874 листа: 

- на хартиен носител – 17 724 листа; 
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- на електронен носител – 103 150 листа; 

- копия на филми на електронен носител – 23 филма. 

През отчетния период е изготвен и предоставен отговор на група народни 

представители относно процеса по предаване на документите от Служба 

„Военна информация”. Същата информация е предоставена и по искане на 

Администрацията на Президента. 

 

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 декември 2015 г. до 30 юни 2016 г. 

 

Комисията по досиетата представи документалните сборници от поредицата 

„Из архивите на ДС”:  

 „Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО” и „ПГУ-ДС 

и Варшавският пакт срещу НАТО”, със съдействието на 

Военноисторическата комисия в Централния Военен клуб; 

 „Държавна сигурност и юриспруденцията (1944-1975)”; 
 „ДС и българската интелигенция”; 

  „Държавна сигурност и колективизацията”; 

 „ДС и малцинствата”. 

Комисията взе участие в национална среща на Изследователите на 

престъпленията на тоталитарния режим в България /1944-1989/ в Литературно-

художествения музей „Чудомир” в Казанлък. Организатори на срещата са 

Инициативен комитет за отбелязване 25 години от началото на демократичните 

промени в община Казанлък /1990-2015/, Общобългарски комитет „Генерал 

Иван Вълков” и Съюзът на репресираните „Памет”. 
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Комисията участва в общообразователен семинар „Българска памет и съвест 

за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“, организиран 

от департаментите „Право“ и „История” на Нов български университет, както и 

в кръгла маса на тема: "Лагерът край Ловеч: памет и свидетелства” по време 

на възпоменателните събития в памет на жертвите в лагера "Слънчев бряг" в 

Ловеч. 

Ученици от община Враца, заедно с техните преподаватели по история и 

представители на общината, посетиха Централизирания архив на Комисията в 

Банкя. 

Комисията гостува в Младежкия дом в гр. Враца по покана на Общината. 

Инициативата бе съпроводена с откриване на временна приемна за подаване на 

заявления на граждани за осигуряване на достъп до документите на ДС и РС на 

БНА и представяне на изложбата „Десталинизацията – дилемата на едно 

противоречиво десетилетие (1953-1964)” – партньорски проект между 

Комисията по досиетата и Държавна агенция „Архиви”. 

Единадесетокласници от столичното 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” заедно с 

преподавателя си по История посетиха Централизирания архив на Комисията в 

гр. Банкя. Посещението се осъществи под формата на изнесен урок. Темата на 

урока бе Колективизацията и горянското движение в България в периода 1944 

– 1959 г., две теми, които са неразделно свързани, взаимно допълващи се и 

изключително характерни за процесите в българското общество веднага след 9-

ти септември 1944 г. Първи форми на съпротива срещу новосъздадената по 

Съветски модел власт у нас. 

Участие в дискусия на тема „Знание и ценности” – (не)изучаването на 

тоталитарните режими в българското училище” организирана от фондация 

„Истина и памет”), с цел да се очертаят реалните проблеми, свързани с липсата 

на обективно познание за периода 1944-1989 г., което да се преподава по 

модерен начин в средното образование и да подпомогне Министерството на 

образованието и науката в изработването на ясни образователни стандарти в 

училище. 

Под егидата на Държавния глава на Република България - Росен Плевнелиев 

и Федералния президент на Република Германия - Йоахим Гаук Комисията 

участва в дискусия на тема „Уроците на миналото, паметта за комунизма и 

осмислянето на тоталитарните режими”. 

 

Международна дейност 

 

Комисията участва в Семинар във връзка със съвместен проект на 

Европейската мрежа на институциите, отговорни за тайните полицейски 
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досиета за цифровизацията и онлайн публикуването на документите по 

отношение на многостранното сътрудничество на службите за сигурност от 

времето на бившия Източен блок във Варшава. 

Участвахме в международна среща на архивите от Централна и Източна 

Европа във Варшава от серията „Колоквиум, посветен на Йежи Сковронек” - 

Трудните въпроси в историята и архивите, която има за цел да дискутира най-

новите изследвания и тенденции в областта на архивното дело, да начертае 

новите тенденции и методи на работа, да проследи трудните моменти и 

проблеми, които стоят пред различните институции. 

Участвахме в международния симпозиум на европейските институции за 

преоценка на миналото в Будапеща, темата на симпозиума „1956. Контекст, 

въздействие, памет” отбеляза 60-ата годишнина от Унгарското въстание от 

1956 г. Симпозиумът се организира от Европейската мрежа за памет и 

солидарност (ENRS), която изследва, документира и популяризира познанието 

за европейската история на 20-ти век, като поставя специален акцент върху 

темата за войните, тоталитарните диктатури, принудителното преселване, както 

и националистически, расистки и идеологически мотивирани преследвания. 

 

Изследователска и издателска дейност 

 

Издаден е Бюлетин №17 с Решенията на Комисията в изпълнение на чл. 14 

от Закона. 

 

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 80 щатни бройки, от които 50 са служителите по 

служебни правоотношения и 30 са служителите по трудови правоотношения. 

През отчетния период в КРДОПБГДСРСБНА са проведени седем конкурса, от 

които пет са приключили с назначение, един е прекратен поради липса на 

кандидати и един е прекратен поради неявяване на кандидати на писмен изпит-

тест. 
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През отчетния период в обучения по различни тематики участие са взели 15 

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 Декември 2015 - Юли 2016 г. са: 

 КРДОПБГДСРСБНА е изготвила годишен финансов отчет за 2015 г., 

одитиран и заверен без резерви от Сметна палата. Стриктно са спазвани 

сроковете за представяне на месечните и тримесечни отчети за касовото 

изпълнение на бюджета пред Министерство на финансите и Сметната палата; 

 КРДОПБГДСРСБНА е разработила и представила месечно разпределение 

на утвърдения годишен бюджет в съответствие с Единната бюджетна 

класификация за 2016 г. по функции, групи и параграфи, съгласно ПМС №380 

от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 

за 2016 г.,(ДВ, бр.3 от 12.01.2016 г.). Ежемесечно се обезпечава дейността на 

комисията с финансов ресурс /необходимата субсидия/ за разплащане на 

разходите; 

 КРДОПБГДСРСБНА е представила годишен отчет за 2015 г. и тримесечен 

отчет към 30.04.2016 г. за капиталовите разходи и трансфери в Министерство на 

финансите и Сметната палата. Изготвена е и е представена в срок в 

Министерство на финансите справка за изразходваните средства за капиталови 

разходи на комисията по обекти към 31.05.2016 г., както и обосновка на целта, 

условията и обвързаността на извършените капиталови разходи с провежданата 

правителствена политика, съгласно депутатско запитване; 

 КРДОПБГДСРСБНА е представила в определените срокове в 

Министерството на финансите материалите по бюджетната процедура за 

следващата 2017 година и проекта на средносрочна бюджетна прогноза за 

периода 2017 – 2019 г.; 

 Поддържа се регистър на разходите за доставки, услуги и строителство по 

Класификатора за обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за 

обществени поръчки; 

 Изготвена и е предоставена в срок в Агенцията по обществени поръчки 

Отчетната информация по чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки, 

на основание чл.44, ал.10 от същия закон; 

 Поддържа се регистър на сключените договори от КРДОПБГДСРСБНА. 
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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 – 16 съдебни дела. Новообразувани са 10 съдебни 

дела. Към настоящия момент съдебните производства са висящи по 68 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 329. 

 

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 по описаната в предходния отчетен доклад процедура. 

1. По проверка на приватизираните общински предприятия и обособени 

части, както и на купувачите по тях.  

Стартирала е проверката на приватизираните предприятия на територията 

на община Перник и Благоевград, с което приключва работата на комисията 

по прилагането на тази разпоредба досега приватизираните предприятия /за 

общините Бургас, Велико Търново, Враца, Сливен и Ямбол - извършената 

проверка също в отчетния период, не е установила принадлежност на 

съответните проверени лица.  

За приватизираните обособени части, извън Столична община, проверката 

предстои. 

2. По проверка на приватизираните държавни предприятия и обособени 

части, както и на купувачите по тях.  

Стартирала е проверката по идентифициране на лицата, участници в 

управлението на приватизираните държавни предприятия и купувачите по 

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. 
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3. 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 – стартирала е в 

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

приложение № 2 към Решенията на Комисията за банките-кредитодатели: 

Банка за земеделски кредит, Булбанк, Експрес, Хеброс, Биохим и Първа 

частна банка. 

Стартирала е проверката на лицата, участници в управлението на фирми – 

длъжници за следните банки – 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. 

Предстои проверка на лицата, участвали в управлението на фирми-

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

Славяни, Тракия. 

 

4. Дейност по възлагане на обществени поръчки от Комисията 

За отчетния период са проведени и приключени с подписване на 

договори: 

 3 броя обществени поръчки – открити процедури на основание чл. 14, ал. 

3 от ЗОП /действал до 15.04.2016г./ 

 1 брой обществени поръчки – публична покана на основание чл. 14, ал. 4 

от ЗОП /действал до 15.04.2016г./ 

 

5. Проблеми, свързани с изпълнението на чл. 3, ал. 2, т. 9 и чл. 26, ал. 1, 

т. 4 на Закона 

Към момента проверката по посочените разпоредби е ограничена, тъй 

като достъпа до регистър БУЛСТАТ е блокиран с въвеждането на нов сайт с 

промени в Закона за търговския регистър от май 2016 г. В случай, че достъпа 

да базата данни не бъде възстановен ще се наложи цялостната проверка по 

идентифицирането на юридическите лица – търговци /фирми-длъжници и 

приватизирани предприятия /купувачи по тях/ да бъде извършена от Агенция 

по вписванията, след което Комисията ще събере информация за физическите 

лица, участвали в управлението им. 
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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 дезинсекция и дератизация на сградите на Комисията в кв. 

Михайлово, гр. Банкя и ул.Врабча №1, гр. София; 

 за три броя паркоместа на ул. Врабча №1, гр. София; 

 за почистване на помещения в сградите на Комисията в гр. Банкя; 

 за основен ремонт на площадковото осветление в имота на Комисията в 

кв. Михайлово, гр. Банкя;  

 за вътрешно и външно измиване и предоставяне на консумативи на 

служебните автомобили, собственост на Комисията; 

 за основен ремонт на системата за контрол на достъпа в сградата на 

Комисията на ул. Врабча №1, гр. София. 

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. 
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През отчетния период дейността по вътрешен одит се осъществи в 

съответствие със Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), 

Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на 

вътрешните одитори и Статута на вътрешния одитор в КРДОПБГДСРСБНА и е 

както следва: 

 Изготви се Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в 

КРДОПБГДСРСБНА през 2015 г. в съответствие с чл. 40, ал. 1 от ЗВОПС 

и представяне в Министерство на финансите в законоустановения срок.  

 Изготви се и се предостави Доклад за състоянието на СФУК през 2014 г. в 

КРДОПБГДСРСБНА в съответствие с изискванията на чл. 8 на ЗФУКПС 

и Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне 

на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС и представяне в 

законоустановения срок в Министерство на финансите. 

 Изготви се и се утвърди Стратегически план за дейността на вътрешния 

одитор за периода 2015 г. - 2017 г. на база извършена годишна оценка на 

риска към м. януари 2016 г. на одитните единици в комисията, съгласно 

разпоредбите на чл. 32 от ЗВОПС. 

 Изготви се и се утвърди Годишен план за дейността по вътрешен одит за 

2016 г. заедно с план за професионалното развитие на вътрешния одитор 

за 2016 г. в съответствие с чл. 34, ал. 1 на ЗВОПС. 

 Извърши се одитен ангажимент № ОА-1601/УП с предмет: „Проверка за 

законосъобразност на проведени процедури и възлагания на обществени 

поръчки през 2015 г. и проследяване изпълнението на препоръки, дадени 

при извършен одитен ангажимент № ОА-1504/УП“. 

 В съответствие с нормативните изисквания, във връзка с одитния 

ангажимент е изготвен одитен план, работна програма, контролни 

листове, таблици, справки за документиране на проверките. 

 

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); 
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- чл. 26, ал. 1, т. 1 (частични избори); 

- 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. 

 

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; 

 

 

 

*** 

Докладът е приет на заседание на Комисията с протокол № 28 от 

12.07.2016 г. 

 

 

 

 

 

Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

 

    /Евтим Костадинов/ 

 


