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Относно: Искане за обявяване на принадлежност на лица, издигнати като кандидати за избор
на ръководни изборни длъжности и в колективни органи за управление, към Държавна сигурност и
Разузнавателните служби на Българската народна армия в съответствие със 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; .
Уважаеми Г-н Ректор,
На заседанието си на 04.07.2011 год. (Протокол № 238), Контролният съвет направи:
1. Разглеждане на Искане за обявяване на принадлежност на лица, издигнати като
кандидати за избор на ръководни изборни длъжности и в колективни органи за
управление, към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската
народна армия в съответствие със 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,
ДВ. бр. 102 от 19 декември 2006 год.).
Контролният съвет констатира:
А. Изключителната компетентност на Комисията
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА, или Комисията) е
единственият орган, който е натоварен с изпълнението на закона и е
овластен да установява и обявява принадлежност на български
граждани към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българска народна армия. Принадлежност се установява с
постановяване от комисията на решение по чл. 29 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.
Решението се публикува в интернет страницата и в бюлетина на комисията.
Никой друг орган или лице няма право да обявява принадлежност, нито
да разгласява информация, установяваща принадлежност.
Който стори това носи наказателната отговорност по чл. 273 от
Наказателния кодекс (НК).
Чл. 273 (Нов - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) от НК гласи:
Който разгласи информация, установяваща принадлежност към Държавна
сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия, в
нарушение на 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 , се
наказва с лишаване от свобода от три до шест години и с глоба от
петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.
Б. Правомощията на Комисията
При осъществяване на дейността си по чл. 9, т. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Комисията разкрива и обявява имената на български граждани, заемали
или заемащи публични длъжности или извършвали или извършващи
публична дейност, за които е установена принадлежност към органите по
чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА (Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, включително и на техните
предшественици и правоприемници, за периода 09.09.1944 до 16.07.1991
год.).

Чл. 32 от ЗДРДОПБГДСРСБНА предвижда възможността Комисията да не
разкрива и да не оповестява публично документи, чието разкриване или
публично оповестяване би увредило интересите на Република България в
международните отношения или би създало сериозна опасност за живота
на дадено лице. Същите се регистрират в отделен архивен фонд в
Централизирания архив, който е на пряко разпореждане на председателя
на комисията.
В. Кои лица подлежат на проверка
На проверка, при условията и реда на закона, подлежат български
граждани, заемащи публични длъжности или извършващи публични
дейности (чл. 1, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА).
Публични дейности, по смисъла на този закон, са дейностите, извършвани
от ректорите, зам.-ректорите, деканите, зам.-деканите, директорите на
филиали, директорите на департаменти, ръководителите на катедри в
държавни и частни висши училища и университети (чл. 29, ал. 2, т. 3 от
ЗДРДОПБГДСРСБНА).
На проверка подлежат лицата издигнати за кандидати за избор на
ръководна изборна длъжност - ректорите, зам.-ректорите, деканите, зам.деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти,
ръководителите на катедри.
Г. Кога и как се установява принадлежност
Процедурата за установяване на принадлежност е регламентирана в чл. 27,
ал. 1, т. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и е законово дефинирана като
предварителна проверка.
Извършва се по писмено искане на професионални, синдикални,
обществени, религиозни, научни и други граждански организации и
сдружения по отношение на техни членове.
Искането за предварителна проверка по чл. 27, ал. 1 от ЗДРДОПБГ
ДСРСБНА, се подписва от лицето, представляващо органа или
организацията (чл. 27, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА).
Предварителна проверка е недопустима, ако проверяването лице не е дало
писменото си съгласие за нея, което съгласие се прилага към искането за
предварителна проверка (чл. 27, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА).
В практиката често се иска проверка по този ред за лица, които не са
членове на партията или организацията, което също е недопустимо.
Резултатът от предварителната проверка се предоставя в писмена форма
на заявителя в седемдневен срок, а при установена принадлежност – се
уведомява и проверяваното лице.
Д. Кои данни не се публикуват
Не подлежат на публикуване данни за починало лице.
Не подлежат на публикуване данни за лице, което е изразило писмено
готовност да дава или е давало информация до навършване на 18-годишна
възраст.
Лице, което е било обект на предварителна проверка по реда на чл. 27 от ,
ЗДРДОПБГДСРСБНА, може да избегне публикуването на данните за
неговата принадлежност към ДС, ако в тридневен срок от писменото му
уведомяване на резултата от проверката оттегли кандидатурата си за
заемане на публична длъжност или извършване на публична дейност. Тази
възможност е неприложима за лице, регистрирано в избирателните
комисии за участие в избори и принадлежността му се обявява независимо
от оттеглянето на кандидатурата му.
Е. Кои лица не подлежат на проверка
Лицата, родени след 16 юли 1973 година, не подлежат на проверка.
Ж. Основания за настоящото разглеждане

1. Искане за обявяване на принадлежност на лица, издигнати като
кандидати за избор на ръководни изборни длъжности и в колективни органи
за управление, към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на
Българската народна армия в съответствие със ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ.
бр. 102 от 19 декември 2006 год.), отправено към Председателя на
Комисията по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на
Техническия университет – София (ПУД на ТУС) от Председателя на
Демократичната академична синдикална организация (ДАСО) – доц. д-р
инж. Тодор Тодоров, от 10.02.2011 година.
2. Предложение на доц. дтн инж. Николай Ангелов по т. 6 от дневния ред
на проведеното на 17.02.2011 година заседание на Общото събрание на
ТУС по Искането на ДАСО от 10.02.2011 година.
3. Решение № 230/16.06.2011 год., с което установява и обявява
принадлежност към органите по чл. 1 от ЗДРДОПБГДСРСБНА на лицата по
чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 29 от ЗДРДОПБГДСРСБНА – ръководителите на
държавни институции, създадени със закон или с постановление на
Министерския съвет, и техните заместници; други длъжности, които се
заемат с акт на Министерския съвет или министър-председателя – Висша
атестационна комисия.
4. Исканията по т. 2 и т. 3 са правомерни, а решение № 230 на Комисията
от 16.06.2011 година показва необходимостта от предварителна
проверка за принадлежност преди предстоящите избори поради
изтичането на мандата на Общото събрание, на Академичния съвет, на
Ректора, на всички ръководни изборни длъжности, поради което
Контролният съвет може да вземе решение за допустимост на този въпрос
за обсъждане и приемане на становище (чл. 14, ал. 3 от ПУД на КС).
Контролният съвет реши:
1. Контролният съвет взе решение за допустимост на този въпрос за
обсъждане и приемане на становище (чл. 14, ал. 3 от ПУД на КС).
2. Приема за правомерно искането на Демократичната академична
синдикална организация (ДАСО) от 10.02.2011 година, внесено от нейния
Председател - доц. д-р инж. Тодор Тодоров, за обявяване на
принадлежност на лица, издигнати като кандидати за избор на ръководни
изборни длъжности и в колективни органи за управление към Държавна
сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия в
съответствие със ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 год.).
3. Предлага на Председателя на Общото събрание (ОС) и на Ректора на
Техническия университет – София, преди провеждане на предстоящите
избори да се извърши предварителна проверка за установяване на
принадлежност в съответствие с чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА
за всички лица, издигнати като кандидати за избор на ръководни изборни
длъжности в ТУС.
3.1. Искането за предварителна проверка по чл. 27, ал. 1 от
ЗДРДОПБГ ДСРСБНА, се подписва от лицето, представляващо
органа или организацията (чл. 27, ал. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА).
3.2. Предварителна проверка е допустима само, ако проверяването
лице е дало писменото си съгласие за нея, което съгласие се
прилага към искането за предварителна проверка (чл. 27, ал. 2 от
ЗДРДОПБГДСРСБНА).
3.3. Резултатът от предварителната проверка се предоставя в
писмена форма на заявителя в седемдневен срок, а при установена
принадлежност – се уведомява и проверяваното лице.
3.4. Общо събрание за избор на Ректор, Академичен съвет и
Контролен съвет на ТУС се насрочва 60 дни преди края на мандата и
се провежда между 15 и 25 октомври (чл. 133 от ПУД на ТУС).
Всички останали изборни процедури приключват до 45 дни след
избора на ректор (чл. 134, ал. 1 от ПУД на ТУС).

Това изисква да се поиска предварителна проверка от Комисията
поне един месец преди Общото събрание на ТУС, тъй като Комисията
ще бъде силно ангажирана с присъщата й дейност, предвид
провеждането на избори на 23 октомври 2011 година.

София, 04.07.2011 година

Председател на Контролния съвет: .........................
(доц. д-р Петър Динев)

