
1 
 

Приложение 1 

 

РЕШЕНИЯ 

на 

Комисия 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 1 декември 2015 г. до 30 юни 2016 г. 

 

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 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 „лица, регистрирани от 

избирателните комисии за участие в избори за президент и вицепрезидент, народни 

представители в Народното събрание и в Европейския парламент, кметове и 

общински съветници”, Комисията е проверила 19 906 лица, като е установила и 

обявила принадлежност на 491 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-584/01.12.2015 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Бургас 

 Проверени: 1059 лица. Обявени: 32 лица 

 

 Решение №2-586/08.12.2015 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Велико Търново 

 Проверени: 842 лица. Обявени: 10 лица 

 

 Решение №2-588/17.12.2015 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Варна 

 Проверени: 1058 лица. Обявени: 24 лица 

 

 Решение №2-591/06.01.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Видин 

 Проверени: 598 лица. Обявени: 26 лица 

 

 Решение №2-592/14.01.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Враца 

 Проверени: 973 лица. Обявени: 14 лица 

 

 Решение №2-593/19.01.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Враца 

 Проверени: 1 лице. Обявени: 1 лице 
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 Решение №2-594/19.01.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Габрово 

 Проверени: 441 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-595/19.01.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Добрич 

 Проверени: 665 лица. Обявени: 23 лица 

 

 Решение №2-598/25.01.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Кърджали 

 Проверени: 372 лица. Обявени: 21 лица 

 

 Решение №2-602/04.02.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Ловеч 

 Проверени: 647 лица. Обявени: 17 лица 

 

 Решение №2-604/09.02.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Монтана 

 Проверени: 797 лица. Обявени: 26 лица 

 

 Решение №2-610/18.02.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Кюстендил 

 Проверени: 667 лица. Обявени: 17 лица 

 

 Решение №2-614/23.02.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Пазарджик 

 Проверени: 977 лица. Обявени: 16 лица 

 

 Решение №2-615/23.02.2016 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии 

за участие в избори на 13.03.2016 г. за кмет на общини 

 Проверени: 32 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-616/01.03.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Перник 

 Проверени: 483 лица. Обявени: 11 лица 

 

 Решение №2-623/10.03.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Плевен 

 Проверени: 1100 лица. Обявени: 19 лица 
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 Решение №2-625/14.03.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Пловдив 

 Проверени: 1548 лица. Обявени: 26 лица 

 

 Решение №2-627/22.03.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Разград 

 Проверени: 383 лица. Обявени: 13 лица 

 

 Решение №2-629/29.03.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Русе 

 Проверени: 666 лица. Обявени: 16 лица 

 

 Решение №2-632/05.04.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Силистра 

 Проверени: 444 лица. Обявени: 17 лица 

 

 Решение №2-636/12.04.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Сливен 

 Проверени: 527 лица. Обявени: 20 лица 

 

 Решение №2-641/20.04.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Смолян 

 Проверени: 626 лица. Обявени: 12 лица 

 

 Решение №2-643/26.04.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Софийска 

 Проверени: 1353 лица. Обявени: 29 лица 

 

 Решение №2-644/26.04.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – Столична община 

 Проверени: 566 лица. Обявени: 18 лица 

 

 Решение №2-646/10.05.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Стара Загора 

 Проверени: 1017 лица. Обявени: 19 лица 

 

 Решение №2-647/10.05.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Търговище 

 Проверени: 377 лица. Обявени: 9 лица 
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 Решение №2-649/16.05.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Хасково 

 Проверени: 753 лица. Обявени: 20 лица 

 

 Решение №2-655/26.05.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Шумен 

 Проверени: 551 лица. Обявени: 18 лица 

 

 Решение №2-656/26.05.2016 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Ямбол 

 Проверени: 383 лица. Обявени: 11 лица 

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 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 „лица, заемали или заемащи 

публични длъжности, както и извършвали или извършващи публични дейности от 10 

ноември 1989 г. до извършването на проверката”, Комисията е проверила 2 238 

лица, като е установила и обявила принадлежност на 120 лица, с решения както 

следва: 

 

 Решение №2-583/01.12.2015 г. – ЗАД БУЛСТРАД 

 Проверени: 40 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-585/08.12.2015 г. – Съюз на църквите на адвентистите от 

седмия ден 

 Проверени: 46 лица. Обявени: 4 лица 

 

 Решение №2-589/17.12.2015 г. – ЗД "БУЛ ИНС" АД 

 

 Проверени: 31 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-597/25.01.2016 г. – ЗЕАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД 

 Проверени: 5 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-599/04.02.2016 г. – ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД 

 Проверени: 3 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-600/04.02.2016 г. – "Групама Застраховане" ЕАД 

 Проверени: 7 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-601/04.02.2016 г. – ЗАД "Енергия" АД 

 Проверени: 20 лица. Обявени: 1 лице 
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 Решение №2-603/09.02.2016 г. – ЗАД Дженерали 

 Проверени: 41 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-607/18.02.2016 г. – ДЗИ Застраховане  

 Проверени: 32 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-608/18.02.2016 г. – ЗД ЕВРОИНС 

 

 Проверени: 24 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-609/18.02.2016 г. – ЗАД "ВИКТОРИЯ" АД 

 

 Проверени: 26 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-621/10.03.2016 г. – "ТОКУДА Здравно застраховане" ЕАД 

 

 Проверени: 8 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-622/10.03.2016 г. – ЗК УНИКА 

 

 Проверени: 30 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-624/14.03.2016 г. – МетЛайф Юръп Лимитид-клон България 

 

 Проверени: 4 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-634/12.04.2016 г. – Българска агенция за инвестиции 

 

 Проверени: 22 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-635/12.04.2016 г. – ЗК "Надежда" АД 

 

 Проверени: 11 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-640/20.04.2016 г. – Синдикална взаимозастрахователна 

кооперация - СиВЗК 

 Проверени: 18 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-642/26.04.2016 г. – ЗК "Лев Инс" АД 

 

 Проверени: 38 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-648/16.05.2016 г. – ЗАД "Спартак-Живот" АД 

 

 Проверени: 11 лица. Обявени: 2 лица 
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 Решение №2-653/26.05.2016 г. – "Ей Ай Джи България Застрахователно 

дружество" ЕАД 

 

 Проверени: 19 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-654/26.05.2016 г. – "Търговско застраховане" АД 

 Проверени: 6 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-658/31.05.2016 г. – община Кубрат 

 

 Проверени: 299 лица. Обявени: 17 лица 

 

 Решение №2-659/31.05.2016 г. – Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" 

 

 Проверени: 148 лица. Обявени: 8 лица 

 

 Решение №2-660/07.06.2016 г. – община Самуил 

 

 Проверени: 208 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-661/07.06.2016 г. – община Цар Калоян 

 

 Проверени: 148 лица. Обявени: 4 лица 

 

 Решение №2-662/07.06.2016 г. – "Миньорско застрахователно дружество" 

АД 

 

 Проверени: 12 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-663/07.06.2016 г. – Българска взаимозастрахователна 

кооперация 

 

 Проверени: 14 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-664/14.06.2016 г. – община Борово 

 

 Проверени: 159 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-665/14.06.2016 г. – община Бяла, обл. Русе 

 

 Проверени: 198 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-666/14.06.2016 г. – Застрахователна компания "Хилдън" АД 

 

 Проверени: 29 лица. Обявени: 4 лица 

 

 



7 
 

 

 

 Решение №2-667/14.06.2016 г. – Българо-френско застрахователно 

акционерно дружество "ЕЛИТ ИНС" АД 

 

 Проверени: 10 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-669/21.06.2016 г. – община Ветово 

 

 Проверени: 211 лица. Обявени: 11 лица 

  

 Решение №2-670/21.06.2016 г. – община Две могили 

 

 Проверени: 141 лица. Обявени: 4 лица 

 

 Решение №2-671/21.06.2016 г. – община Ценово 

 

 Проверени: 189 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-672/21.06.2016 г. – Застрахователна корпорация "ГРАНИТ" АД 

 

 Проверени: 8 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-673/21.06.2016 г. – ЗПАД "СОФИЯ-ИНС" АД 

 

 Проверени: 22 лица. Обявени: 3 лица 

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 3 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 „новоназначени или 

новоизбрани лица на публична длъжност или за извършване на публична дейност – при 

кадрови промени”, Комисията е проверила 28 лица, като е установила и обявила 

принадлежност на 2 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-645/10.05.2016 г. – Изпълнителна агенция "Електронни 

съобщителни мрежи и информационни системи" 

 

 Проверени: 28 лица. Обявени: 2 лица 

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 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 „лица, които са посочени като 

длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, 

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

необслужвани кредити”, Комисията е проверила 354 лица, като е установила и 

обявила принадлежност на 29 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-590/06.01.2016 г. – длъжници към ОББ 

 

 Проверени: 40 лица. Обявени: 8 лица 
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 Решение №2-617/01.03.2016 г. – длъжници към банка "Юнион" 

 

 Проверени: 10 лица. Обявени: 4 лица 

 

 Решение №2-618/01.03.2016 г. – длъжници към банка "Кристалбанк" 

 

 Проверени: 36 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-626/14.03.2016 г. – длъжници към Балканска универсална 

банка 

 

 Проверени: 23 лица. Обявени: Установена е принадлежност към органите по чл. 1 от 

Закона на 1 (едно) лице, данните, за които не подлежат на публикуване по силата на 

чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 

 Решение №2-628/22.03.2016 г. – длъжници към Централна кооперативна 

банка 

 

 Проверени: 64 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-630/29.03.2016 г. – длъжници към Добруджанска банка 

 

 Проверени: 20 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-633/05.04.2016 г. – длъжници към ДСК 

 

 Проверени: 161 лица. Обявени: 6 лица 

 

На основание чл. 28 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 - Комисията се произнася служебно, когато се 

появят нови доказателства за принадлежност към органите по чл. 1 на лица, за които 

вече се е произнесла: 

 

 Решение № 2-637/12.04.2016 г. – Владимир Димчев Димитров 

 Решение № 2-638/12.04.2016 г. – Васил Недялков Сивов 

 Решение № 2-657/26.05.2016 г. – Анатолий Димитров Косев 

 

*** 

Приложението е прието на заседание на Комисията с протокол № 28/ 12.07.2016 г. 

 

 

Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

        /Евтим Костадинов/ 


