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Проект!

Закон за изменение и допълнение на

Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност или бившето

Разузнавателно управление на Генералния щаб

(Загл., изм., ДВ, бр. 24 от 13.03.2001 г. ) - Обн. - ДВ, бр. 63 от 06.08.1997 г.; Решение N:

10 от 22.09.1997 г. по КД N: 14 от 1997 г., бр. 89 от 1997 г.; доп., бр. 69 от 1999 г.; изм.

и доп., бр. 24 от 2001 г.; бр. 52 от 08.06.2001г. - Решение N: 14 от 2001 г. по к.д. N: 7 от

2001г.

§ 1. Чл. 1 става със следното съдържание:

�Чл. 1. (1) Този закон урежда издирването, достъпа, разсекретяването и

използването на документи на бившата Държавна сигурност (ДС) и на бившето

Разузнавателно управление на Генералния щаб (РУ на ГЩ), включително и техните

предшественци и правоприемници в периода до 25 февруари 1991 г.

(2) Документите на бившата ДС включват и документите на бившия

Разузнавателен отдел на Гранични войски (РОГВ), създадени до 25 февруари 1991 г.

(3) Забранява се унищожаването на документите по предходните алинеи, преди

тяхното разсекретяване и предаване в държавния архив за свободно ползване не по-

малко от 20 г.�

§ 2. Чл. 2 става със следното съдържание:

�Чл. 2. За източници на информация по този закон се считат и оригинални

документи, които:

1. са били противоправно отнети и съхранени от физически или юридически

лица, и са предадени с опис на заседание на КРДУПБДСБРУГЩ;

2. са съхранени в държавните ведомства, въпреки административните

заповеди за тяхното унищожаване.�

§ 3. Глава втора става със следното съдържание:

�Глава втора
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Установяване и разкриване на принадлежност към бившата ДС

Чл. 3. Установяването на принадлежност към бившата Държавна сигурност се

извършва чрез:

1. издирване, събиране, анализиране, оценяване и разсекретяване на

документи, съдържащи информация за дейността на бившата ДС;

2. разкриване на имената на българските граждани, за които по

безспорен начин е установена принадлежност към бившата ДС, в

качеството й на политическа полиция на комунистическия режим;

3. изготвяне, публикуване и поддържане на постоянен доклад за

извършена в изпълнение на закона дейност в ИНТЕРНЕТ на свободен

достъп, както и в бюлетин на КРДУПБДСБРУГЩ.

Чл. 3а. (1) Лице, кандидатстващо за заемане на публична длъжност или дейност

по смисъла на § 2а, ал. (1), е длъжно да подпише декларация съгласно чл. 313б от

Наказателния кодекс (НК), отностно принадлежността или непринадлежността си

към бившата ДС, в качеството й на политическа полиция на комунистическия режим.

(2) Декларацията по ал. 1 се представя:

1. при участие в избори � при регистрацията в съответната

избирателна комисия;

2. при друг избор, назначение или регистрация � пред органа, извършващ

избора, назначението или регистрацията.

Чл. 3б. (1) За всяко лице:

1. кандидат за член на Конституционния съд задължително се

извършва предварителна проверка за евентуалната му принадлежност

към бившата ДС в качеството й на политическа полиция на

комунистическия режим, освен ако лицето не е проверявано вече по този

закон в друго му качество; искането за проверката се прави в писмена

форма от институцията, от която е предложен кандидатът, не по-

късно от тридесет дни преди датата на избора и се регистрира в

КРДУПБДСБРУГЩ;

2. кандидат за президент или вицепрезидент, народен представител,

кмет на община или общински съветник може да се извърши

предварителна проверка, съгласно разпоредбите на чл. 3в;

3. кандидатстващо за избор или назначение на неупомената в предните

т. 1 и т. 2 публична длъжност или дейност по смисъла на § 2а, ал. 1,

може да се извърши предварителна проверка за евентуална
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принадлежност към органите на бившата ДС в качеството й на

политическа полиция на комунистическия режим по искане на лицето,

работодателя или органа, извършващ избора.

(2) Предварителната проверка за:

1. кандидат за член на Конституционния съд се извършва за пет

работни дни от регистриране на искането в КРДУПБДСБРУГЩ;

2. лице, кандидатстващо за избор или назначение на публична длъжност

или дейност от попадащите в т. 3 на ал.1, се извършва за десет работни

дни от регистриране на искането в КРДУПБДСБРУГЩ.

(3) За резултата от приключилата предварителната проверка на заявителят се

изпраща писмено уведомление в двудневен срок от приключването й.

Чл. 3в. (1) При насрочване на избори политическите партии и коалиции могат в

петдневен срок след регистрацията им за участие в изборите и преди регистрацията

на кандидатите да поискат от КРДУПБДСБРУГЩ да бъде извършена предварителна

проверка за установяване на принадлежност към бившата ДС в качеството й на

политическа полиция на комунистическия режим на лица, които ще бъдат

регистрирани като кандидати.

(2) Искането се прави в писмена форма и се подписва от представляващия

партията или коалицията. Към искането се прилагат списък на лицата и заявления с

нотариално заверен подпис от всеки кандидат, че са съгласни да бъдат регистрирани

като кандидати.

(3) В 10-дневен срок от получаването на искането КРДУПБДСБРУГЩ извършва

проверка и поканва представляващия партията или коалицията да се запознае с

резултатите от нея.

Чл. 3г. Предварителните проверки по чл. 3б и чл. 3в и резултатите от тях не се

разгласяват.

Чл. 3д. Проверката за принадлежност към бившата ДС в качеството й на

политическа полиция на комунистическия режим е задължителна за:

1. лице, регистрирано от избирателна комисия за участие в избори;

2. лице, изпълняващо или заело публична длъжност или занимаващо се с

публична дейност по смисъла на § 2а, ал. 1, с изключение на посочените в

букви �а�, �б� и �л� от т. 1 на същата алинея, към датата на влизане на

закона в сила, освен ако не е правена предварителна проверка по чл. 3б, ал.

1, т. 3 от този закон.
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Чл. 3е. (1) Резултата от проверката се съобщава писмено на проверяваното лице в

случай, че за него са установени безспорни доказателства за принадлежност към

органите на бившата ДС в качеството й на политическа полиция на комунистическия

режим, като му се дава възможност да оттегли кандидатурата си, да откаже

назначението или да подаде оставка.

(2) Оттеглянето на кандидатурата, отказа от назначението или подаването

на оставка по ал. 1 трябва да стане за не повече от:

- 3 дни след получаването на резултата - за лице, кандидатстващо за

избор или назначаване на публична длъжност или за публична дейност по

смисъла на § 2а, ал. 1, или

- 5 дни след получаването на резултата - за лице, изпълняващо или заело

публична длъжност или занимаващо се с публична дейност по смисъла на

§ 2а, ал. 1, с изключение на буква �а� от т. 1 на същата алинея.

(3) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за лица, регистрирани в избирателните

комисии за участие в изборите. Ако за такива лица се установят безспорни

доказателства за принадлежност към бившата ДС в качеството й на политическа

полиция на комунистическия режим, имената им се обявяват безусловно в ИНТЕРНЕТ-

доклада и се изпращат на избирателните комисии за обявяването им, не по-късно от

седем дни преди изборния ден.

(4) Ако проверявано лице, с изключение на случаите по ал. 3, се съобрази с

посочените в ал. 2 срокове и оттегли кандидатурата си, откаже назначение или

подаде оставка, името му не се обявява като сътрудник на бившата ДС в качеството

й на политическа полиция на комунистическия режим, като не се предприемат и

последващи процесуални действия.

Чл. 3ж. (1) Не се разкриват имената на лица, били щатни или нещатни

сътрудници на бившата ДС, ако:

1. са били или са щатни или нещатни сътрудници на НСС или ССВПВКР,

освен ако лицето:

а) е участвало в насилия срещу личността или е предавало или

допринесло за предаване на информация, чрез която са били

разкривани дейност, мнения или настроения, насочени срещу

тоталитарния комунистически режим и по този начин е могло да

предизвика преследване или ограничаване на правата на

засегнатите лица поради техните политически убеждения, или
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б) е работило или работи за чуждо разузнаване, или

в) е посочено като длъжник, или е било, или е член на управителен

или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в

бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно

необслужвани кредити, или

г) е посочено като физическо лице, в тово му качество, или като

представител на юридическо лице, което е било, или е член на

управителен или контролен орган, или прокурист на банка, обявена

в несъстоятелност, или

д) е осъждано за тежко престъпление по Наказателния кодекс,

независимо от последвала реабилитация;

2. са били или са щатни или нещатни сътрудници на НРС, разкриването

на конкретни данни или информация за които ще увреди конкретен

интерес от значение за националната сигурност на страната или ще

застраши живота и личната свобода на физическо лице;

(3) Имената на лицата по ал. 2 се разкриват независимо от посочените в тях

условия, ако са регистрирани като кандидати в избори за президент и вицепрезидент,

за народни представители или за кметове на общини, както и когато бъдат избрани за

председатели на общински съвети или политически партии.

Чл. 3з. (1) Установяването на принадлежност към бившата ДС има за цел:

1. установяване на дейност на щатен сътрудник или съзнателно

извършвана дейност на нещатен сътрудник на бившата ДС в качеството

й на политическа полиция на комунистическия режим;

2. установяване на участие като магистрат или адвокат по линия на

ДС в съдебни процеси, подготвени от ДС в качеството й на политическа

полиция на комунистическия режим;

3. установяване на данни за облагодетелстване от бившата ДС;

4. лицата, които са имали правни или политически компетенции, или

които чрез злоупотреба с политическа власт са вземали решения на

централно или местно ниво, относно дейността на бившата ДС като

политическа полиция на комунистическия режим.

(2) Установяването по ал. 1 е по безспорен начин, когато е извършено:

1. за щатен сътрудник - въз основа на:

а) кадрово или оперативно дело, или
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б) поименно щатно разписание, или

в) ведомост за получавана заплата като щатен сътрудник;

2. за картотекиран нещатен сътрудник - въз основа на:

а) собственоръчно написана декларация за сътрудничество,

или

б) собственоръчно написано агентурно сведение (донесение),

или

в) документи за получени възнаграждения;

3. за магистрат или адвокат в съдебни процеси по линия на ДС в

качеството й на политическа полиция на комунистическия режим - въз

основа на доказателства за участие в такива дела.

4. за облагодетелствано лице - въз основа на данни за предоставяне

на:

а) образователни, професионални, административ-ни или

имуществени превилегии от бившата ДС, или

б) защита от бившата ДС срещу наказателно преследване;

5. за лицата, които са имали правни или политически компетенции,

или които чрез злоупотреба с политическа власт са вземали решения на

централно или местно ниво, относно дейността на бившата ДС като

политическа полиция на комунистическия режим - въз основа на

документи за такива действия.

(3) Лице, категоризирано като нещатен сътрудник, за което липсват

документите по ал. 2, т. 2, но за което има:

1. документ за получени пари от или чрез бившата ДС, или

2. документ с данни за предоставяне на:

а) образователни, професионални, административ-ни или

имуществени превилегии от бившата ДС, или

б) защита от бившата ДС срещу наказателно преследване,

или

3. предложение за вербовка с рапорт за извършена вербовка, или

4. доклад от оперативен работник, или

5. регистрационна бланка и поне един от документите по т. 1, 2, 3

или 4, или

6. собственоръчно подписана декларация за сътрудничество,
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се поканва от комисията за КРДУПБДСБРУГЩ да се запознае с документите и

данните и да подпише декларация по чл. 313б от НК, дали е осъществявало дейност

като щатен или нещатен сътрудник на бившата ДС, в качеството й на политическа

полиция на бившия комунистически режим, както и да даде собственоръчно написано

обяснение, ако желае.

(4) Декларацията по ал. 3 е достатъчно основание за установяване по безспорен

начин на принадлежност към бившата ДС като политическа само, ако в нея се

съдържа изявление, че лицето е осъществявало дейност като щатен или нещатен

сътрудник на бившата ДС, в качеството й на политическа полиция на бившия

комунистически режим.

(5) Поканата по ал. 3 се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, като

срокът за явяване пред комисията по чл. 4, ал. 1 е един месец от датата на получаване

на поканата.

(6) При обективна невъзможност за явяване в срока по ал. 5 лицето уведомява

писмено КРДУПБДСБРУГЩ с препоръчано писмо с обратна разписка. В този случай

срокът се удължава с времето, през което е съществувала обективна невъзможност

за явяването му.

(7) КРДУПБДСБРУГЩ предлага на Комисията за разкриване на принадлежност

към бившата ДС или бившето РУ на ГЩ (КРПБДСБРУГЩ) да бъде взето решение за

разкриване на името на лицето след обсъждане на декларацията и обяснението, ако

такива са представени.

(8) Неявяването в срока по ал. 5 или 6 или отказът за подписване на декларация

по ал. 3 са достатъчно основание за вземане на решение от КРПБДСБРУГЩ в

съответствие със закона и по нейна преценка.

(9) Не се счита за установена по безспорен начин принадлежността към

бившата ДС на лица, чиито имена и псевдоними са включени в справочната картотека

или в регистрационния дневник на съответната служба, но за които липсват

документи по предходните алинеи на този член.

Чл. 3и. (1) Разкриването на имената на лицата, за които е установена по

безспорен начин принадлежност към бившата ДС, съгласно чл. 3з, се извършва от

КРДУПБДСБРУГЩ чрез публикуване на доклад в ИНТЕРНЕТ на свободен достъп.

(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от КРДУПБДСБРУГЩ въз основа на

решенията на КРПБДСБРУГЩ, като в тази му част съдържа:

1. трите имена по паспорт или лична карта на всички лица, за които

по безспоспорен начин е установена принадлежност към бившата ДС;
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2. дата и място на раждане;

3. структурата (отдела, поделението) на съответната служба по

години на осъществявано сътрудничество;

4. качеството на лицето по смисъла на § 1 от допълнителните

разпоредби и периода от време, в който лицето е било в това качество;

5. използвани псевдоними от лице, допринесло за преследване или за

ограничаване правата на засегнати лица, поради политическите им

убеждения;

6. вида на документите, въз основа на които е установена

принадлежността;

7. информация за дейността на лицето, в съответствие с

установените факти;

8. данните по точки 1 - 7 за лицата, за които КРПБДСБРУГЩ, е

взела решение при условията и реда на ал. 7 и ал. 8 от чл. 3з.

(3) В доклада на КРДУПБДСБРУГЩ не се включват данни за:

1. лица, чиито имена не се разкриват в съответствие с този закон;

2. починали лица;

3. лица, изразили писмено готовност да доставят информация и/или

доставяли такава само до навършване на 18-годишна възраст;

4. лица, за които е намерена само собственоръчно написана или

подписана декларация за сътрудничество, освен ако съответното лице:

а) не е подписало или откаже да подпише декларация по чл.

313б от НК, че не е било щатен или нещатен сътрудник на

бившата ДС в качеството й на политическа полиция на

комунистическия режим, или

б) е посочено като длъжник, или е било, или е член на

управителен или контролен орган на предприятие, посочено като

длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация

относно необслужвани кредити, или

в) е посочено като физическо лице, в тово му качество, или като

представител на юридическо лице, което е било, или е член на

управителен или контролен орган, или прокурист на банка, обявена

в несъстоятелност;

5. лицата по ал. 9 на чл. 3з.
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Чл. 3к.  Лицата, чиито имена са включени в ИНТЕРНЕТ-доклада в противоречие

с този закон, могат да предявят срещу КРДУПБДСБРУГЩ иск за обезщетение по реда

на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.�

§ 4. Създава се нова глава трета със следното съдържание:

�Глава трета

Установяване и разкриване на принадлежност към бившето РУ на ГЩ

Чл. 3л. (1) За принадлежност към бившето РУ на ГЩ се проверява само лице,

което:

1. е посочено като длъжник, или е било, или е член на управителен или

контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по

чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити, или

2 е посочено като физическо лице, в тово му качество, или като

представител на юридическо лице, което е било, или е член на

управителен или контролен орган, или прокурист на банка, обявена в

несъстоятелност.

(2) С установените по ал. 1 данни се процедира по реда на глава втора от

закона.�

§ 5. Досегашната глава трета става глава четвърта със следното съдържание:

�Глава четвърта

Използване на документите на бившата Държавна сигурност от българските

граждани

Чл. 3м. (1) Всеки български гражданин има право на пряк достъп до личното си

досие, както и до всички други документи, изготвени за него (или други, в които се

упоменава името му) от бившата ДС в качеството й на политическа полиция на

комунистическия режим.

(2) Всеки български гражданин може да упражни правото си по ал. 1, като

регистрира писмено заявление до КРДУПБДСБРУГЩ, че желае да бъде извършена

проверка дали за него е събирана информация от бившата ДС в качеството й на

политическа полиция на комунистическия режим.

(3) Членовете на КРДУПБДСБРУГЩ в едномесечен срок извършват проверка в

картотеките, регистрационните дневници и в архива на бившата ДС, съхранявани в
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различните държавни институции, като за резултата уведомяват писмено заявителя

в едноседмичен срок след завършване на проверката.

Чл. 3н. (1) Всяко лице, което е било следено или за него има събирана информация

от бившата ДС в качеството й на политическа полиция на комунистическия режим,

има право (при регистрирано искане до КРДУПБДСБРУГЩ) да научи самоличността

(ако може да се установи) на всички лица, включително секретните сътрудници и

агенти на бившата ДС, които са събирали или донасяли информация за него.

(2) Членове на КРДУПБДСБРУГЩ извършват проверка в картотеките,

регистрационните дневници и архива на ДС, съхранявани в различните публични

институции и за резултата уведомяват писмено заявителя в двумесечен срок.

Чл. 3о. (1) Всеки български гражданин може да регистрира писмено заявление до

КРДУПБДСБРУГЩ да бъде извършена проверка дали той е бил щатен или нещатен

сътрудник на бившата ДС в качеството й на политическа полиция.

(2) Членове на КРДУПБДСБРУГЩ извършват проверка в картотеките,

регистрационните дневници и архива на ДС, съхранявани в различните публични

институции и за резултата уведомяват писмено заявителя в двумесечен срок.

(3) Лице, за което е установено, че е безспорен сътрудник на бившата ДС в

качеството й на политическа полиция, има право да се запознае с документите,

съдържащи се в неговото лично и работно дело.

Чл. 3п. (1) Всяко лице, за което е установено, че бившата ДС е събирала

информация в качеството й на политическа полиция на комунистическия режим, има

право да поиска от КРДУПБДСБРУГЩ в съответствие с разпоредбите на закона:

1. справка за съдържанието на документи;

2. предоставяне на копия от документи.

(2) Не се предоставят копия от документи, чието разкриване може да увреди

конкретен интерес от значение за националната сигурност на Република България или

такива, чието съдържание би могло сериозно да засегне трето лице, освен ако:

1. е налице написано собственоръчно съгласие от лицето, което може да

бъде сериозно засегнато, или от законните му наследници пред отговорен

служител от КРДУПБДСБРУГЩ;

2. се предостави копие от документа или документите, което не включва

онези пасажи, отнасящи се до трето лице, което може да бъде сериозно

засегнато.
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Чл. 3р. (1) Всяко засегнато лице има право собственоръчно да заяви пред

отговорен служител от КРДУПБДСБРУГЩ засекретяване на документи или части от

тях, съдържащи лична или семейна тайна.

(2) Засегнатото лице определя времетраенето на засекретяването по предната

алинея, но за не повече от 100 години от раждането му.

(3) Ако засегнатото лице е починало, достъп до информацията по реда на тази

глава имат законните му наследници. Същите имат право да определят

времетраенето на засекретяването на информацията по ал. 1, но за не повече от 25

години от смъртта на засегнатото лице.�

§ 6. Създава се нова глава пета със следното съдържание:

�Глава пета

Организация и дейност на КРДУПБДСБРУГЩ и КРПБДСБРУГЩ

Чл. 4. (1) Дейността по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 се извършва от постоянно

действуваща Комисия за разсекретяване на документи и установяване на

принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно

управление на Генералния щаб, с абревиатура КРДУПБДСБРУГЩ.

(2) Комисията по ал. 1 е юридическо лице със самостоятелен бюджет със

седалище София.

(3) В дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято

структура, организация на работа и численост се определят в правилник, приет от

комисията.

(4) Комисията предоставя в Народното събрание доклад за извършената от нея

дейност два пъти годишно - в срок до 20 декември и до 20 юли.

Чл. 4а. КРДУПБДСБРУГЩ се състои от 9 члена, определени за срок 5 години,

както следва:

1. петима - избрани от Народното събрание по предложение на различни

парламентарни групи;

2. двама - определени от Министерския съвет;

3. двама - определен съответно от председателя на Народното събрание

и от председателя на Министерския съвет.

(2) Членовете на КРДУПБДСБРУГЩ трябва да са български граждани с висше

образование, да имат местожителство в страната и да се ползват с обществен

авторитет и доверие.
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(3) Не могат да бъдат членове на КРДУПБДСБРУГЩ лица, които са:

1. осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от

последвала реабилитация;

2. били щатни или нещатни сътрудници на бившата ДС или на бившето

РУ на ГЩ или са облагодетелствени лица от бившата ДС или на

бившето РУ на ГЩ;

3. щатни или нещатни сътрудници на НРС, НСС, СВИ и ССВПВКР;

4. на изборна длъжност в държавни или общински органи;

5. на изборна длъжност в ръководни органи на политически партии,

коалиции или в професионални организаци;

6. на платена длъжност, освен ако им е разрешен неплатен отпуск в

съответствие с ал. 4.

(4) Лицата по ал. 1 и служителите в администрацията на КРДУПБДСБРУГЩ

излизат в неплатен отпуск, ако към датата на определянето им, съответно на

постъпването им на работа заемат друга платена длъжност. Времето на неплатения

отпуск се зачита за трудов или за служебен стаж.

(5) Член на КРДУПБДСБРУГЩ се освобождава предсрочно с нейно решение:

1. по негово искане;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече

от три месеца;

3. ако се установи несъвместимост с изискванията по ал.3.

(6) При смърт или предсрочно освобождаване на член на КРДУПБДСБРУГЩ

съставът й се попълва в срок от 14 дни по реда на чл. 4а, ал. 1 - за остатъка на

мандата.

(7) В срок до три дни от влизането в сила на този закон органите, имащи право

да избират, назначават или допълват определените им квоти по ал. 1, представят на

КРДУПБДСБРУГЩ трите имена и ЕГН по паспорт или лична карта на своите

кандидати за предварителна проверка по чл. 3б от този закон. Получените резултати

от тази предварителна проверка стават публични след определяне или назначаване на

лицата за членове на КРДУПБДСБРУГЩ. Същата процедура се прилага и за членовете

на КРПБДСБРУГЩ.

Чл. 4б. (1) КРДУПБДСБРУГЩ избира от състава си председател за срок от

една година, който я представлява, ръководи и организира дейността й, както и двама

заместник-председатели.
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(2) КРДУПБДСБРУГЩ започва работа след определянето на всички нейни

членове, избирането на председателя и на двамата заместник-председатели и след

подписване на клетвена декларация от членовете й за опазване на държавната тайна,

частта и достойнството на гражданите. Същите клетвени декларации попълват и

служителите от администрацията. Клетвените декларации се съхраняват от

председателя на КРДУПБДСБРУГЩ.

(3) Освобождаването на председателя от поста му става с изтичане на

едногодишния срок, за който е избран - автоматично, или по негово собствено желание

- с решение на КРДУПБДСБРУГЩ.

(4) КРДУПБДСБРУГЩ по предложение на всеки един от неговите членове може

да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на председателя поради

неизпълнение на неговите задължения.

(5) В решенията по ал. 3 и 4 се определя датата на следващото заседание, на

което се провежда нов избор.

(6) Заседанията на КРДУПБДСБРУГЩ се провеждат при кворум повече от

половината от членовете, а решенията се приемат с мнозинство 2/3 от

присъстващите членове при явно гласуване.

(7) За заседанията на КРДУПБДСБРУГЩ се води стенографски протокол, в

който се отразяват станалите разисквания и гласуването на всеки от членовете.

Чл. 4в. (1) Членовете на КРДУПБДСБРУГЩ получават основно месечно

възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на заетите в

народното стопанство лица по данни на Националния статистически институт.

Възнаграждението се преизчислява всяко тримесечие на основата на средномесечната

заплата за последния месец на предходното тримесечие.

(2) Възнаграждението на председателя е по-голямо с 10 на сто.

Чл. 4г. (1) Дейността по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършва от Комисия за разкриване

на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно

управление на Генералния щаб, с абревиатура КРПБДСБРУГЩ.

(2) КРПБДСБРУГЩ се състои от 5 члена, включително и председател,

определени за срок от 5 години, както следва:

1. председателя - от президента на Република България;

2. двама членове - съдии във Върховния касационен съд, определени от

председателя на Върховния касационен съд;

3. двама членове - прокурори във Върховната касационна прокуратура,

определени от главния прокурор на Република България.



14

Page 14 of 24

(3) Членовете на комисията трябва да отговарят на изискванията по чл. 4а, ал.

2 и ал. 3, т. 1 - 5.

(4) Член на комисията се освобождава предсрочно:

1. по негово искане;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече

от три месеца;

3. ако се установи несъвместимост с изискванията по ал.3.

(5) При смърт или предсрочно освобождаване на член на комисията съставът

на комисията се попълва в срок от 14 дни по реда на ал. 2 - за остатъка от мандата.

(6) Комисията се свиква на заседания от председателя й при заявено искане от

председателя на КРДУПБДСБРУГЩ. За участие в заседенията членовете на

комисията получават възнаграждение в размер на една минимална заплата, а

председателят - в размер 10 на сто повече.

(7) Заседанията по ал. 6 се провеждат при кворум повече от половината от

членовете на комисията, а решенията се приемат с явно гласуване и мнозинство повече

от половината от състава й, като се обявяват в края на всяко заседание.

(8) За заседанията на комисията се води стенографски протокол, в който се

отразяват станалите разисквания и гласуването на всеки от членовете.

(9) Административно-техническото обслужване и издръжката на комисията се

осъществява от КРДУПБДСБРУГЩ.�

§ 7. Създава се нова глава шеста със следното съдържание:

�Глава шеста

Взаимодействие с други органи, институции и граждани

Чл. 4д. (1) Министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната,

министърът на правосъдието, министърът на външните работи, директорът на

Националната разузнавателна служба и директорът на Националната служба за

охрана създават работни групи в ръководените от тях административни звена и

служби, в които има документи на бившата Държавна сигурност и на бившето

Разузнавателно управление на Генералния щаб със задача оценка на документите,

които се съхраняват в съответната служба или които са им предедени от физически и

юридически лица в съответствие с чл. 2.

(2) КРДУПБДСБРУГЩ предоставя на ръководителите или директорите по ал.1

списък на лицата, които след 10 ноември 1989г.:
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1. са заемали публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т. 1, буква "а"

от допълнителните разпоредби;

2. са заемали или заемат публична длъжност по смисъла на § 2а, ал. 1, т.

1, буква "б" - "с" от допълнителните разпоредби;

3. са извършвали или извършват публична дейност по смисъла на §2а, ал.

1, т. 2 от допълнителните разпоредби.

(3) Директорите на НРС, НСС, СВИ и ССВПВКР изготвят и предоставят в

КРДУПБДСБРУГЩ:

1. обобщени писмени доклади за лицата в съответната служба, чиито

имена не се разкриват в съответствие с чл. 3ж, ал. 1 и които съдържат:

а) броя на лицата в съответната служба;

б) структурните части (отделите, поделенията) на бившата ДС и

периода от време, в който са работили;

2. мотивиран писмен доклад с обоснована необходимост за неразкриване

името на всяко лице по чл. 3, ал. 2, ако същаствува такава.

В мотивираният доклад по т. 2 не се посочват данни, от които може да се

установи самоличността на лицето.

(4) При необходимост по решение на КРДУПБДСБРУГЩ директорите на

службите по ал. 1 предоставят на нейните членове достъп до документи, които не се

разкриват. В тези случаи ползването на документите става в съответствие с

установения в службата ред, но във време, определено от КРДУПБДСБРУГЩ.

(5) По решение на КРДУПБДСБРУГЩ и в съответствие с правилата за работа

в архивите на службите по ал. 1, в работните им групи могат да присъстват членове

или упълномощени по надлежния ред експерти от КРДУПБДСБРУГЩ.

(6) За всяко искане, направено по надлежния ред, следва да се отговори в

едномесечен срок, освен когато КРДУПБДСБРУГЩ е поискала по-бърз отговор. При

установено забавяне на отговора, директорът на съответната служба незабавно

уведомява КРДУПБДСБРУГЩ с мотивирано искане за удължаване на срока, при

уважено съгласуване.

Чл. 4е. (1) Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са

длъжни в едноседмичен срок от получаване на поканата, да се явяват пред

КРДУПБДСБРУГЩ и да предоставят исканите, в съответствие с този закон сведения

и документи.

(2) Органите, които поддържат бази данни и водят регистри за лицата по

смисъла на § 2а, са длъжни при поискване от председателя на КРДУПБДСБРУГЩ в
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едноседмичен срок да предоставят трите имена по документ за самоличност, ЕГН и

заеманата длъжност за тези лица, както и в същия срок да уведомяват за настъпили

кадрови промени.

(3) При изпълнение на своите задължения членовете на КРДУПБДСБРУГЩ и

упълномащените служители от администрацията имат право на безплатен достъп по

надлежния ред до НБД �Население� (поддържана от дирекция ГРАО на МРРБ) и

регистър БУЛСТАТ (поддържан от НСИ).

Чл. 4ж. (1) Обобщеният доклад и мотивираните доклади, представени от

директора на съответната служба, се разглеждат в отделно заседание на

КРДУПБДСБРУГЩ.

(2) По искане на КРДУПБДСБРУГЩ директорът на всяка служба по чл. 4д, ал. 3

представя данните във връзка с всеки мотивиран доклад, без тези, от които може да

се установи самоличността на лицето, на засегнати и на трети лица.

(3) КРДУПБДСБРУГЩ може да извърши проверка по реда на чл. 4д, ал. 5 на

всички данни във връзка с конкретен мотивиран доклад, за да установи дали лицето:

1. е работило като щатен сътрудник, или съзнателно е осъществявало

дейност като нещатен сътрудник на бившата ДС в качеството й на

политическа полиция на комунистическия режим, или

2. е имало правни или политически компетенции, или чрез злоупотреба с

политическа власт е вземало решения на централно или местно ниво,

относно дейността на бившата ДС като политическа полиция на

комунистическия режим, или

3. е участвало като магистрат или адвокат по линия на ДС в съдебни

процеси, подготвени от ДС в качеството й на политическа полиция на

комунистическия режим, или

4. е облагодетелствано лице от бившата ДС в качеството й на

политическа полиция на комунистическия режим,

5. е работило като щатен сътрудник, или съзнателно е осъществявало

дейност като нещатен сътрудник на бившето РУ на ГЩ и:

а) е посочено като длъжник, или е било, или е член на управителен

или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в

бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно

необслужвани кредити, или

б) е посочено като физическо лице, в тово му качество, или като

представител на юридическо лице, което е било, или е член на
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управителен или контролен орган, или прокурист на банка, обявена

в несъстоятелност,

както и да проведе обсъждане с директора на съответната служба, за да направи

предложение до КРПБДСБРУГЩ, дали да бъде разкрито името на лицето.

(4) КРДУПБДСБРУГЩ представя в тридневен срок на КРПБДСБРУГЩ

установените за всяко лице данни по чл. 5, ал. 2 или 3, а за случаите по чл. 4д, ал. 3, т. 2

и предложение по смисъла на ал. 3 за разкриване името на лицето.

(5) КРПБДСБРУГЩ взема решение в съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 2, като не

може да откаже разкриване името на лице, за което са установени данни по чл. 3з, ал.

2, а за лице с представен мотивиран доклад по чл. 4д, ал. 3, т. 2 - включително и

предложение по смисъла на ал. 3 за разкриване на името му.

Чл. 5. (1) Членовете на комисията за разсекретяване на документи и

установяване на принадлежност към бившата ДС или бившето РУ на ГЩ имат пряк и

неограничен достъп до всички документи на бившата ДС, съхранявани в архивите (с

изкл. на действ. ОА на СВИ) на държавните институции, както и до документите на

бившето РУ на ГЩ, съхранявани в Центрания военен архив (ЦВА).

(2) Комисията за разсекретяване на документи и установяване на

принадлежност към бившата ДС или бившето РУ на ГЩ, съгласувано със специално

упълномощени представители на директорите на Националната разузнавателна

служба (НРС), Националната служба за сигурност (НСС), служба �Военна

информация� (СВИ) и служба �Сигурност - ВП и ВКР� (ССВПВКР), разсекретява

документи или части от тях, които не са от значение за националната сигурност на

Република България и които съдържат историческа информация, представляваща

обществен интерес, както и такива, които:

1. съдържат информация за:

а) извършени насилия срещу личността, или

б) дейност или изразени мнения, насочени срещу тоталитарния

комунистически режим, които биха могли да предизвикат

преследване или ограничаване правата на засегнати лица пореди

техни политически убеждения, или

в) нарушаване на основни човешки права чрез потискане на

отделни лица или групи от населението, обособени по

политически, социален, религиозен или етнически признак, или

г) действия, нарушаващи основните принципи на демократичната

и правовата държава, или
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д) действия, подчинявали страната на чужди интереси, или

е) дейност, свързана със създаване и функциониране на търговски

дружества или задгранични фирми, банки или техните клонове,

нанесли щети на българската държава или нейни граждани, или

ж) износ на капитали от страната, без равностойна

възвращаемост, или

з) незаконна или ембаргова търговия, или

2. са били достъпни за чужди организации или граждани, или

3. са посочени от засегнато лице, за което в резултат на проверка е

установено, че бившата ДС е събирала информация, когато тя може да

се отнесе към тази, описана в т. 1 и т. 2, или

4. се съдържат в личните или работните дела на лица, обвявени

като сътрудници на бившата ДС, в качеството й на политическа

полиция на комунистическия режим, или

5. са създадени до 25 февруари 1991 г. и са архивирани в служебния

архив на бившата ДС или се съхраняват в ЦВА, или

6. са нормативни актове, индивидуални административни актове,

или други документи с разпоредителен характер, създадени до 25

февруари 1991 г. от, или адресирани до органи, или длъжностни лица в

бившата ДС, или бившето РУ на ГЩ.

(3) Когато за документи от т. 5 или т. 6 от предната алинея, създадени след 31

март 1981 г., няма единно становище на Комисията за разсекретяване на документи и

установяване на принадлежност към бившата ДС или бившето РУ на ГЩ и специално

упълномощените представители на директорите на НРС, НСС, СВИ и ССВПВКР,

относно значението им за националната сигурност на Република България, решението

за тяхното разсекретяване се взема, след получаване на становище от

Консултативния съвет по национална сигурност към президента на Република

България, пред който всяка заинтересована страна депозира своето мотивирано

становище за всеки спорен случай.

(4) Разсекретени, съгласно предходните алинеи документи се предоставят на

засегнати лица, когато се отнасят за тях или се предават за съхранение в ЦДА по реда

на глава трета от ЗДАФ, като преди това специално звено от администрацията на

Комисията за разсекретяване на документи и установяване на принадлежност към

бившата ДС или бившето РУ на ГЩ заличава или засекретява онези данни, факти и

всякаква друга информация, която би могла да компроментира трето лице или
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засегнато лице, за което се отнасят, освен ако третото лице, засегнатото лице или

техните наследници не решат друго, съгласно закона.

(5) Разпоредбите на ал. 3 не се прилагат за документи на бившата ДС или

бившето РУ на ГЩ, които са от значение за националната сигурност на страната. За

тях се прилагат разпоредбите на чл. 10, ал. 5 от ЗДАФ.�

§ 8. Чл. (6�14) вкл. се заличават (отменят).

§ 9. Параграф 1 става със следното съдържание:

�§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Щатни сътрудници" са българските граждани, които са били на

служба в бившата Държавна сигурност и в бившето Разузнавателно

управление на Генералния щаб като оперативни работници на

оперативна работа.

2. "Нещатни сътрудници" са българските граждани, които са доставяли

информация или са сътрудничили по друг начин на бившата Държавна

сигурност или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.

3. "Облагодетелствани лица" са българските граждани, на които са били

предоставени:

а) образователни, професионални, административни или

имуществени привилегии от бившата ДС, или

б) защита от бившата ДС срещу наказателно преследване.

4. "Документи на бившата ДС и бившето РУ на ГЩ" са всички

информационни носители независимо от формата на съхранение на

информацията, включително досиета, бази данни, писмени данни, филми,

снимки, звукозаписи и други видове записи, както и необходимите за

използването им помощни материали, включително програми за

автоматична обработка на данни.�

§ 10. В допълнителните разпоредби се създават два нови параграфа със

следното съдържание:

�§ 1а. (1) Под политическа полиция се разбират всички онези структури на ДС,

създадени за установяване и поддръжка на тоталитарната комунистическа власт,

както и за подтискане или ограничаване на основните човешки права и свободи.
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(2) По смисъла на настоящия закон щатен сътрудник (агент) на органите на ДС

като политическа полиция е всяко лице, което е заемало длъжността оперативен

работник на тези органи в периода 1945-1989 год., в това число под прикритие.

(3) По смисъла на настоящия закон нещатен сътрудник (сътрудник) на

органите на ДС е лице, което:

1. е получавало възнаграждение или друг вид компенсация за дейността

си като такова, или

2. е държало конспиративна квартира или място за срещи, или

3. е било резидент на ДС по смисъла на настоящия закон, или

4. всяко друго лице, което е давало на ДС информация, чрез която са били

засегнати пряко или чрез други органи основните човешки права и

свободи. Информацията, включена в декларациите, давани в процеса на

разследване от лицето, задържано или арестувано по политически

причини, относно случая, за който лицето е разследвано, съдено и

осъдено, не е предмет на настоящата разпоредба.

(4) За нещатен сътрудник (сътрудник) на органите на ДС като политическа

полиция се счита и лицето, което е предавало или допринасяло за предаването на

информация, бележки, доклади или други документи, чрез които са били разкривани

дейност или мнения, насочени срещу тоталитарния комунистически режим, които

биха могли да засегнат основни човешки права и свободи.

(5) За приравнени на сътрудници по алинея (3) се считат лицата, които са имали

компетенции за вземане на решения или за даване на указания, или са вземали решения

или са давали указания на централно или местно ниво, относно дейността на ДС или на

други репресивни структури на тоталитарния режим.

(6) Съучастието в дейността на политическата полиция на лицата по този

закон се установява въз основа на наличните данни, доказателства и индикации в

досиетата, които са обект на проучване, както и чрез всякакви други документи,

представени от заинтересовано лице, в случай на липса, промяна или непълнота на

досието.

§ 1б. Разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за защита

на класифицираната информация не са приложими за документите по член 1 и за

данните, искани въз основа на глава шеста от настоящия закон, които не могат да се

считат за засягащи националната сигурност на Република България.�
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§ 11. В § 2а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, букви �к� и �л� стават със следното съдържание:

�к) председател, заместник-председател, секретар или член на ЦИК или РИК

при избори за президент и вицепрезидент или за народни представители; председател,

заместник-председател, секретар или член на ЦКМИ или ОИК при избори за общински

съветници и кметове; регистрираните в съответната избирателна комисия като

представляващи партията или коалицията;

л) кмет на община или председател на общински съвет;�

2. Ал. 2 става със следното съдържание:

�(2) Заемането на публична длъжност по смисъла на ал. 1, т. 1 прави

недопустимо извършването на дейност като щатен или нещатен сътрудник на

действаща българска служба за разузнаване или сигурност.�

Преходни и заключителни разпоредби

§ 12 В Закона за информация относно необслужвани кредити се правят

следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2 се добавят нови точки 1а-1е със следното съдържание:

�1а. сумата и вида (валутен или левов) на отпуснатия кредит;

1б. определените лихви за отпуснатия кредит;

1в. датата на отпускане на кредита;

1г. определеният, съгласно действащият Закон за БНБ основен

лихвен процент на БНБ за датата на отпускане на кредита;

1д. определеният, съгласно действащият Закон за БНБ фиксинг

на БНБ към USD за датата на отпускане на кредита;

1е. имената на отговорните банкови ръководители, разрешили

отпускане на кредита.�

2. В ал. 1 на чл. 3 се добавят нови точки 1а-1е със следното

съдържание:

�1а. сумата и вида (валутен или левов) на отпуснатия кредит;

1б. определените лихви за отпуснатия кредит;

1в. датата на отпускане на кредита;

1г. определеният, съгласно действащият Закон за БНБ основен

лихвен процент на БНБ за датата на отпускане на кредита;
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1д. определеният, съгласно действащият Закон за БНБ фиксинг

на БНБ към USD за датата на отпускане на кредита;

1е. имената на отговорните банкови ръководители, разрешили

отпускане на кредита.�

3. В ал. 2 на чл. 3 второто изречение става със следното съдържание:

�Този бюлетин се поддържа на свободен достъп в ИНТЕРНЕТ-

страницата на БНБ.�

4. Параграф единствен на сегашната ДОПЪЛНИТЕЛНА

РАЗПОРЕДБА става със следното съдържание:

�По смисъла на този закон "необслужван кредит" е всеки кредит,

включително и рефинансирането от Българската народна банка,

БУЛБАНК или ДСК, по който:

1. са определени равни или по-малки лихви от основния лихвен

процент на БНБ;

2. са отпускани кредити без клаузи за осъвременяване на

задълженията, при промяна на основния лихвен процент на БНБ

или понижаването на курсовата стойност на лева (в следствие на

високата инфлацията и девалвацията на лева, довели до �законово

ограбване на държавните активи и спестяванията на

гражданите в банките отвътре� - виж РВКС-ОСГК№2/1997г.)

3.има просрочени плащания със забава над шест месеца.�

МОТИВИ

Настоящият проект за изменение и допълнение на ЗДДБДСБРУГЩ е назрял във

връзка с обществения дебат за прозрачност у нас и необходимостта от по-голяма

прецизност при работата на органите, осъществяващи дейността си при изпълнение на

закона.

В тази връзка е и предложения проектозакон, който придава нова оценка на

дейността на щатните и нещатни сътрудници на бившите тайни служби. Тук е

разграничена по-добре работата на тези от тях, които са изпълнявани стриктно своите

функции в интерес на обществото, и онези които са злоупотребявали със служебното си

положение, нарушавайки закона и общочовешките морални ценности.
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На практика се изменят и допълват по-голямата част от текстовете на сега

действуващия закон, като се променя и съдържанието, наименованието и броят на

главите му.

Разписани по-точно категориите документи, подлежащи на разсекретяване, както

и източниците на информация по този законопроект.

В глава втора �Установяване и разкриване на принадлежност към  бившата

Държавна сигурност � се определят  по-детайлно категориите от длъжностни лица, за

които се изисква проверка за принадлежността им към ДС и начините за проверка по

установяването и разкриването на тази принадлежност.

В глава трета  �Установяване и разкриване на принадлежност към бившето РУ на

ГЩ� самостоятелно е изведена категорията от лица, които подлежат на проверка за

принадлежност към РУ на ГЩ � само за икономически ощетилите българската държава

или нейните граждани.

Глава четвърта �Използуване на документите на бившата ДС от българските

граждани� се разширява правата на българските граждани за достъп до архивите на

бившите тайните служби и дава възможност за получаване на по-пълна информация от

засегнатите лица.

Глава пета �Организация и дейност на КРДУПБДСБРУГЩ и КРПБДСБРУГЩ�

разписва по-детайлно правомощията, състава и функциите на двете комисии,

действуващи по изпълнението на закона. По примера на измененията в ЗРТ, се въвежда

едногодишен срок за заемане на председателското място в основната комисия, като

освен това с увеличаване на състава й се създават условия за определяне на двама нови

членове, съответно от председателя на Народното събрание и от председателя на

Министерския съвет.

Новата глава шеста �Взаимодействие с други органи институции и граждани�

уточнява по-добре начина на взаимодействие на КРДУПБДСБРУГЩ с администрациите

на МВР и МО, както и с подопечните им ведомства. Посочени са и възможности за

получаване бързи справки от НБД �Население� на дирекция ГРАО при МРРБ и

националния регистър БУЛСТАТ при НСИ.

В �Допълнителните разпоредби� са разяснени по-подробно редица понятия,

непълно пояснени в досегашния закон.

В �заключителните разпоредби� са предвидени някои изменения в Закона за

информация относно някои необслужвани кредити, с което се цели по-пълно разкриване

на истината за икономическия грабеж с политически или други по-специални
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протекции, като не бива да се забравя, че без разкриване на тези факти, никога няма да

се справим с корупцията и паралелната власт.

В заключевие може да се добави , че предложения на Вашето внимание

проектозакон цели по-пълното съответствие на нашето законодателство с това на

страните от Централна и Източна Европа и ни доближава до стандартите на

Европейския съюз.

16.04.2002 г.

Вносители: Осман Октай, Борислав Китов


