
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 
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 2012 г. до 2017 г. 

Приемането на Стратегията за развитието 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 2012 г. до 2017 г. налага разработването на Стратегически план за 
изпълнението на Стратегическите цели, които включват: 

• Установяване и обявяване на принадлежност на българските граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 
заемали или заемащи посочените в чл. 3, ал. 1 публични длъжности, както и 
имената на всички български граждани, извършвали или извършващи 
посочените в чл. 3, ал. 2 публични дейности, съгласно 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). 

• Докомплектуване на централизиран архив, в който да се съберат и съхранят 
всички документи на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на 
БНА. 

• Осигуряване достъп на гражданите за запознаване с документите на органите 
по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и тяхното използване за публицистична и 
научноизследователска дейност. 

• Издирване, проучване, анализиране и дигитализиране на документите, 
съдържащи информация за дейността на органите по чл. 1 от 
ЗДРДОПБГДСРСБНА; 

• Сътрудничество на КРДОПБГДСРСБНА с национални и международни 
институции като надежден партньор; 

• Постигане на високо обществено доверие чрез информиране на обществото за 
дейността на комисията. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ 

Задача J: Цялостно и последователно изпълнение на разпоредбите на 
ЗДРДОПБГДСРСБНА, във връзка с установяване и обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна арми, включително 
техните предшественици и правоприемници за периода от 9 септември 
1944 до 16 юли 1991 г. 

Мерки по изпълнението: 
1. Системно проучване, установяване и обявяване на принадлежност на 

български граждани към ДС и PC на БНА, заемали и заемащи публични длъжности в 
определената от закона последователност. 

2. Системно проучване, установяване и обявяване на принадлежност на 
български граждани към ДС и PC на БНА, извършващи публични дейности, в 
определената от закона последователност. !§]i ; \ \; 



3. Установяване и обявяване на принадлежност на български граждани към 
ДС и PC на БНА, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори, 
съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА: 

• проучване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА на кандидати 
за депутати в изборите за Европейския парламент - 2014 г.; 

• проучване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА на кандидати 
за народни представители в парламентарните избори - 2013 г.; 

• проучване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА на кандидати 
за кметове и общински съветници в частични местни избори, 2012-2017 г.; 

• проучване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА на 
кандидати за кметове и общински съветници в местните избори - 2015 г.; 

• проучване и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и 
PC на БНА на кандидати за президенти и вицепрезиденти в президентските 
избори - 2016 г. 

4. Установяване и обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА, на лица, 
които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен 
орган на предприятие - длъжник, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

5. Установява}1е на принадлежност на лица към ДС и PC на БНА в рамките на 
предварителна проверка, съгласно чл. 27 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

6. Служебно произнасяне за принадлежност на лица към ДС и PC на БНА при 
условията на чл. 28 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

Показатели за изпълнение: 
Количествени: 

1. Брой проверени лица; 
2. Брой проведени заседания на КРДОПБГДСРСБНА; 
3. Брой лица с установена принадлежност към ДС и PC на БНА; 
4. Брой лица с обявена принадлежност към ДС и PC на БНА; 
5. Брой приети решения на КРДОПБГДСРСБНА. 

Качествени: 
1. Обществено доверие; 
2. Институционална подкрепа; 
3. Влезли в сила съдебни решения, с които се отхвърлят жалби срещу решения 

на КРДОПБГДСРСБНА за обявяване на принадлежност към ДС и PC на БНА. 

Задача 2: Докомплектуване на централизиран архив на документите на 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА. 

Мерки по изпълнението: 
/. Осигуряване на оборудван сграден фонд за нуждите на централизирания 

архив: 

• Оборудване на архивохранилищата, съгласно нормативните изисквания 
за създаване на специализиран архивен фонд, 2012-2017 г. 

2. Докомплектуване на справочния фонд в отдел "Специализиран архив и 
картотеки ". 

Подреждане на справочните архивни д( 
осигуряващ условия за тяхното бързо и лесно и: 

Приемане на справочния фонд от всички 
ЗДРДОПБГДСРСБНА - декември 2012 г. 



• Въвеждане на информацията от справочните архивни документи в 
автоматизираната информационна система, 2012-2017 г. 

• Дигитализация на справочните архивни документи, 2012 -2017 г. 

• Попълване с документи на централизирания архив. 

• Приемане на документите от органите по чл. 16, ал. 1 както следва: 
- Национална разузнавателна служба, 2012 г.; 
- Министерството на вътрешните работи {делата на щатните и 

нещатните служители), 2012 г.; 
- Министерството на отбраната, 2012 - 2013 г.; 
- Държавна агенция „Архиви" - 2012 г.; 
- Министерство на правосъдието, 2012 г. 

3. Опазване, съхранение и използване на архивните документи. 

• Систематизиране на архивните фондове с оглед подреждането на 

документите, съхранението и използването им, 2012 - 2013 г. 

• Създаване на научно-справочен апарат към архивните дела, 2012 -

2013 г. 

• Обособяване на застрахователен фонд на документите от 

централизирания архив, 2012 - 2017 г. 

• Внедряване и поддържане единен регистър на делата на 

автоматизираната информационна система на централизирания 

архив, 2012-2017 г. 

• Дигитализация на архивните документи, 2012 - 2017 г. 

Показатели за изпълнение: 
Количествени: 

• Обработени и приети в комисията архивни дела. 

• Брой дигитализирани архивни документи. 

• Създаден научно-справочен апарат към архивните дела. 

Качествени: 

• Окончателно изграден централизиран архив. 

• Внедрена и поддържана автоматизирана информационна система 
на централизирания архив. 

Задача 3. Осигуряването на бърз и ефективен достъп до документите от 

централизирания архив в изпълнение на чл. 31 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

Мерки по изпълнението: 
1. Оптимизиране на процесите на обслужване в приемната и в читалнята. 

2012- 2017 г. 

• Ефективност при обслужването на лицата в приемната и разширяване на 
читалнята, 2012-2017 г. 

• Намаляване на сроковете за обработка на документите от деня на заявката до 
ползването им в читалнята, 2012- 2017 г. 

2. Техническо оборудване на отдел ,, Обслужване на граждани 
• Осигуряване на електронен достъп за подаване на заявления -

• Използване на дигитализирани документи, 2012-2017 г. 



Показатели за изпълнение: 

Качествени: 

• Осигуряване на ефективно обслужване на лицата по чл. 31 от 
ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

• Подобряване организацията на работата на администрацията с цел 
качествено обслужване на лицата по чл. 31 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

Задача 4: Изграждане и поддържане на висок институционален авторитет на 
комисията като надежден партньор в сътрудничеството с национални и 
международни институции. 

Мерки по изпълнението: 
1. Поддържане на висок институционален авторитет, 2012-2017 г. 

• Точно прилагане от комисията и нейната администрация на 
ЗДРДОПБГДСРСБНА, Правилника за дейността на КРДОПБГДСРСБНА 
и на нейната администрация, Вътрешните правила и действащите 
нормативни актове. 

• Взаимодействие с органите по чл. 16 от ЗДРДОПБГДСРСБНА с други 
държавни органи, с органи на местното самоуправление и с юридически 
лица с нестопанска цел във връзка с осъществяване дейността на 
КРДОПБГДСРСБНА. 

• Представяне на доклади в Народното събрание за дейността на 
КРДОПБГДСРСБНА съгласно чл. 4, ал. 5 от ЗДРДОПБГДСРСБНА; 

• Годишно издаване на два броя бюлетини, съгласно чл. 14 от 
ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

• Своевременно осигуряване на финансови средства за изпълнение на 
стратегическите цели като разходването им се осъществява при спазване 
на действащите нормативни актове и максимална защита на интересите 
на КРДОПБГДСРСБНА. 

2. Укрепване взаимодействието с партньорските институции в чужбина, 
2012-2017 г. 

• Сключване на споразумения за сътрудничество между 
КРДОПБГДСРСБНА и сродните чуждестранни и международни 
институции. 

• Участие в дейността и инициативите на Европейската мрежа на агенциите 
и комисиите, отговорни за архивите на бившите тайни служби. 

• Организиране и поддържане на взаимодействие чрез постоянна 
кореспонденция и обмен на информация. 

закона. 

• Посещения на наши делегации в сходни институции 
и информация. 

Количествени: 

• Брой приети заявления на лица по чл. 31 от ЗДРДОПБГДСРСБНА. 

• Брой обслужени читатели. 

• Брой приключени преписки. 

• Брой издадени удостоверения за политическа репресия. 

• Брой направени справки и проучвания на документи. 

• Брой обработени копия на документи за предоставяне на лица по чл. 31 от 



• Организиране на двустранни срещи, домакинствани от комисията. 

• Участие в многостранни международни форуми. 

• Организиране на годишни международни конференции с широко 
представителство на сходни органи от Европа, български медии, научни 
работници и общественици. 

• Обмен на копия от документи и данни между съхраняващите ги 
институции в други държави, съгласно разпоредбите на националните им 
законодателства. 

Показатели за изпълнение: 
Количествени: 

• Брой посещения с практическа насоченост на наши делегации в 
сходни институции. 

• Брой приети от комисията делегации от сходни институции. 

• Брой участия в международни форуми. 

• Брой организирани от комисията международни форуми 
(конференции, многостранни срещи и т.н.). 

Качествени: 

• Повишаване ефективността на работата на комисията. 

• Усвояване на чужди практики, приложими в работата на комисията. 

• Утвърждаване и повишаване на международния авторитет на 
комисията. 

Задача 5: Укрепване на общественото доверие чрез информиране на обществото за 

дейността на комисията. 

Мерки по изпълнението: 
\. Участие в публични изяви (медии, научни конференции, семинари, 

образователни лекции), 2012-2017 г. 
2. Организиране на конференции, семинари, обучения, 2012-2017 г. 
3. Поддържане електронния сайт на комисията, 2012-2017 г. 

• Стриктно прилагане разпоредбите на закона за публично оповестяване в 
сайта на комисията на нейните решения по установяване и обявяване на 
принадлежност на български граждани към ДС и PC на БНА. 

• Постоянно актуализиране информацията в рубриките на сайта на 
комисията. 

4. Разгръщане на издателската дейност, свързана с издирване, проучване и 
анализиране на документи, 2012-2017 г. 

• Издаване на документални сборници от името на комисията. 

• Подпомагане на изследователите в работата им с документите. 

• Организиране на изложби. 
5. Един път в годината провеждане на социологическо допитване за 

обществените нагласи към работата на комисията, 2012-2017 г. 

Показатели за изпълнение: 
Количествени: 

Брой публични изяви, организирани от комисията. 

Брой участия на комисията в публични изяви. 

Брой участия във форуми, организирани от други инст 



• Брой издадени печатни и електронни издания. 
Качествени: 

• Запазване публичния авторитет на комисията. 

• Поддържане на високо обществено доверие. 

• Пример за надпартийно поведение като независим държавен орган. 

Стратегическият план на КРДОПБГДСРСБНА може да се изменя и допълва 
при необходимост с Решение на КРДОПБГДСРСБНА. 

Стратегическият план на КРДОПБГДСРСБНА за периода от 2012 г. до 2017 
г. е приет с Решение на КРДОПБГДСРСБНА, с протокол от 31.05..2012 г. 
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