
Приложение 

 

РЕШЕНИЯ 

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 юли – 20 декември 2009 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 кметове и общински съветници” 

комисията е проверила 103 лица и е установила принадлежност на 7 лица,  с решения 

на комисията както следва: 

 Решение № 89/14.10.2009 г. – установява и обявява принадлежност към органите  

по чл. 1 от закона за лица, регистрирани от избирателните комисии  за участие в 

избори на 24.10.2009 г. за кмет на кметство Раздол, общ. Струмяни, за кмет на 

общ. Руен, за кмет на кметство Подкова, за кмет на общ. Стамболово, за кмет на 

общ. Дулово, за кмет на район „Източен”, общ. Пловдив, за кмет на кметство 

Крапец, общ. Шабла, за кмет на кметство Щипско, общ. Вълчи дол, за кмет на 

кметство Капитан Петко войвода, общ. Тополовград, за кмет на район „Илинден”, 

Столична община, за кмет на кметство Горски сеновец, общ. Стралджа, за кмет на 

кметство Балша, район „Нови Искър”, Столична община, за кмет на кметство Бяла 

черква, общ. Павликени, за кмет на кметство Кошарево, общ. Брезник, за кмет на 

общ. Раднево, за кмет на кметство Дюлево, общ. Средец, за кмет на общ. Ракитово. 

Проверени: 63 лица. Обявени 3 лица. 

 Решение№ 96/04.11.2009 г. – установява и обявява принадлежност към органите по 

чл. 1 от закона за лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори 

на 15.11.2009 г. за кмет на Столична община; за кмет на район „Панчарево”, 

Столична община; за кмет на общ. Правец; за кмет на общ. Враца; за кмет на общ. 

Разлог; за кмет на кметство Беглеж, общ. Плевен. Проверени: 40 лица. Обявени: 4 

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 публични 

длъжности от 10 ноември 1998 г. до влизане в сила на този закон”, комисията е 

проверила 6411 лица, като е установила принадлежност на 336 лица с решения, както 

следва: 



 Решение № 71/22.07.2009 г. – Българска народна банка. Проверени: 309 лица. 

Обявени: 26 лица. 

 Решение № 74/05.08.2009 г. – Сметна палата. Проверени: 103 лица. Обявени: 6 

лица. 

 Решение № 78/14.10.2009 г. – Национален осигурителен институт. Проверени: 

896 лица. Обявени: 22 лица. 

 

 Решение № 95/28.10.2009 г. – следователи и дознатели. Проверени: 4017 лица. 

Обявени: 239 лица. 

 Решение № 100/18.11.2009 г. – Агенция за приватизация. Проверени: 200 лица. 

Обявени: 13 лица. 

 Решение № 101/25.11.2009 г. – Министерски съвет. Проверени: 47 лица. 

Обявени: 3 лица. 

 Решение № 104/02.12.2009 г. – Национална здравноосигурителна каса. 

Проверени: 839 лица. Обявени: 27 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  - „лица, заемащи публични 

длъжности или извършващи публична дейност към деня на лизане в сила на този закон”, 

комисията е проверила 2366 лица, като е установила принадлежност на 106 лица с 

решения, както следва: 

 Решение № 72/03.08.2009 г. – радия и телевизии. Проверени: 2366 лица. Обявени: 

106 лица.  

 Решение № 105/09.12.2009 г. – печатни медии. 

 

         На основание чл. 28 – „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 № 76/ 17.09.2009 г. – за 1 лице са намерени допълнителни данни освен 

посочените в решение № 72/03.08.2009 г. на комисията. 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол № 100 от 16 декември 

2009 г. заедно с доклада.  

 

 

 

 


