
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 2010 г. –20 декември 2010 г. 

 

 

         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 1989 г. до влизането в сила на този закон”, комисията е 

проверила 4139 лица, като е установила принадлежност на 659 лица с решения, както 

следва: 

 

 Решение № 149/13.07.2010 г. – областни управители и заместник областни 

управители. 

Проверени: 483 лица.      Обявени: 29 лица. 

 Решение № 152/20.07.2010 г. – Министерство на вътрешните работи. 

Проверени: 592 лица.      Обявени: 114 лица. 

 Решение № 153/27.07.2010 г. – Министерство на вътрешните работи. 

Проверени: 518 лица.       Обявени: 128 лица. 

 Решение № 154/04.08.2010 г. – Изпълнителна агенция „Национален филмов 

център”. 

Проверени:  6 лица.          Обявени: 1 лица. 

 Решение № 158/09.09.2010 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури. 

Проверени: 103 лица.       Обявени: 10 лица. 

 Решение № 159/15.09.2010 г. – Комисия за защита на личните данни. 

Проверени: 25 лица.         Обявени: 2 лица. 

 Решение № 160/15.09.2010 г. – Изпълнителна агенция по лозата и виното. 

Проверени:  43 лица.        Обявени: 2 лица.  

 Решение № 161/20.09.2010 г. – Държавен фонд „Земеделие”. 

Проверени:  208 лица.      Обявени: 5 лица. 

 Решение № 163/29.09.2010 г. – Националната служба за охрана. 

Проверени:  16 лица.        Обявени: 13 лица. 



 Решение № 165/05.10.2010 г. – Изпълнителна агенция по хидромелиорации. 

Проверени:  32 лица.           Обявени: 2 лица. 

 Решение № 166/13.10.2010 г. – Изпълнителна агенция по селекция и 

репродукция в животновъдството. 

Проверени:  81 лица.          Обявени: 1 лице. 

 Решение № 167/13.10.2010 г. – Изпълнителна агенция „Борба с градушките” 

Проверени:  113 лица.         Обявени: 5 лица. 

 Решение № 168/28.10.2010 г. – Комисия за защита от дискриминация. 

Проверени:  7 лица.             Обявени: 1 лице. 

 Решение № 169/03.11.2010 г. – Агенция за хора с увреждания. 

Проверени:  10 лица.           Обявени: 1 лице. 

 Решение № 173/01.12.2010 г. – Държавна агенция „Национална сигурност” 

Проверени:  1440 лица.       Обявени:154 лица. 

 Решение №175/14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-

ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. 

Проверени: 462 лица.         Обявени: 191лица. 

 

      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 влизане в сила на този закон”, 

комисията е проверила 544 лица, като е установила принадлежност на 24 лица с 

решения, както следва: 

 

 Решение № 162/29.09.2010 г. - печатни издания -  регионални. 

Проверени:  544 лица.         Обявени: 24 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 „служебно произнасяне след появата на нови 

доказателства за принадлежност към органите по чл.1 на лица, за които вече комисията 

се е произнесла”. 

 Решение № 156/09.09.2010 г. – за едно лице са намерени допълнителни данни освен 

посочените в решение №147/06.07.2010 г. на комисията. 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол № 127от 16.12.2010 г. 

заедно с доклада 

 

                                     Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

                                                                                                             /Евтим Костадинов/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


