
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 

 20декември 2010 г. –20 юли 2011 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 7635 лица, като е установила и обявила принадлежност на 761 лица с 

решения, както следва: 

 

Решение № 176.06.01.2011 г. – посланиците, генералните консули и заместник-

ръководителите на дипломатическите мисии на Република България  

Проверени: 4 лица.                          Обявени: 4 лица. 

Решение № 177/12.01.2011 г. – членовете на политическите кабинети на 

министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите 

Проверени:  229 лица.                      Обявени: 17 лица. 

Решение № 178/19.01.2011 г.  – Национален институт за помирение и арбитраж 

Проверени: 32 лица.                         Обявени: 4 лица. 

Решение № 180/26.01.2011 г. – Министерство на отбраната 

Проверени:  928 лица.                      Обявени: 149 лица. 

Решение № 183/09.02.2011 г. – правителства и БНТ 

Проверени:  2 лица.                          Обявени: 2 лица. 

Решение № 184/09.02.2011 г.  – Агенция за социално подпомагане 

Проверени:  1260 лица.                    Обявени: 16 лица. 

Решение № 185/15.02.2011 г. –  Агенция "Митници" 

Проверени: 907 лица.                       Обявени: 63 лица. 

Решение № 188/23.02.2011 г. –  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, 

апробация и семеконтрол 

Проверени:   208 лица.                      Обявени: 8 лица. 

Решение № 195/09.03.2011 г. –  Министерство на вътрешните работи 



Проверено:  1 лице.                           Обявено: 1 лице. 

Решение № 198/09.03.2011 г. – посланиците, генералните консули и заместник-

ръководителите на дипломатическите мисии на Република България 

Проверени:  5 лица.                                Обявени: 1 лице. 

Решение № 199/16.03.2011 г. –- Министерство на външните работи 

Проверени:  593 лица.                            Обявени: 193 лица. 

Решение № 204/30.03.2011 г. –  Министерство на вътрешните работи 

Проверени:  1 лице.                                Обявени: 1 лице. 

Решение № 206/05.04.2011 г. –  община Гърмен 

Проверени: 197 лица.                             Обявени: 10 лица. 

Решение № 207/05.04.2011 г. – община Кресна 

Проверени: 125 лица.                              Обявени: 2 лица.                                                  

Решение № 211/28.04.2011 г. – Изпълнителна агенция "Военни клубове и 

военно-почивно дело" 

Проверени: 26 лица.                               Обявено: 1 лице. 

Решение № 212/28.04.2011 г. – община Разлог 

Проверени: 205 лица.                             Обявени: 13 лица. 

Решение № 213/28.04.2011 г. – Министерство на физическото възпитание и 

спорта 

Проверени: 177 лица.                             Обявени: 7 лица. 

Решение № 214/04.05.2011 г. – община Струмяни 

Проверени: 153 лица.                             Обявени: 5 лица. 

Решение № 217/12.05.2011 г. – община Сатовча 

Проверени: 190 лица.                            Обявени: 21 лица. 

Решение № 221/18.05.2011 г. –  Министерство на финансите 

Проверени: 276 лица.                            Обявени: 7 лица. 

Решение № 224/27.05.2011 г. – община Хаджидимово 

Проверени: 157 лица.                            Обявени: 19 лица. 

Решение № 225/27.05.2011 г. – главният секретар, началникът на кабинет, 

секретарите, съветниците, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в 

администрацията на президента 

Проверени: 8 лица.                               Обявено: 1 лице. 

Решение № 226/01.06.2011 г. – община Банско 

Проверени: 175 лица.                           Обявени: 7 лица. 

Решение № 229/06.06.2011 г. – община Якоруда 

Проверени: 177 лица.                           Обявени: 6 лица. 

Решение № 230/16.06.2011 г. –  Висша атестационна комисия 

Проверени: 1242 лица.                         Обявени: 182 лица. 

Решение № 231/ 23.06.2011 г. – община Гоце Делчев 

Проверени: 255 лица.                           Обявени: 16 лица. 

Решение № 232/23.06.2011 г. – Държавна агенция за българите в чужбина 

Проверени: 8 лица.                              Обявено: 1 лице. 



Решение № 235/23.06.2011 г. – Министерство на вътрешните работи 

Проверени:  1 лице.                             Обявено: 1 лице. 

Решение № 236/29.06.2011 г. –  Агенция по геодезия, картография и кадастър 

Проверени: 93 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 „лица, заемащи публични 

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

комисията е проверила 191 лица, като е установила и обявила принадлежност на 10 

лица с решения, както следва: 

 

Решение № 181/02.02.2011 г. – печатни издания 

Проверени: 127 лица.                   Обявени: 6 лица. 

Решение № 196/09.03.2011 г. – социологически агенции 

Проверени: 48 лица.                     Обявено: 1 лице. 

Решение № 201/21.03.2011 г. – печатни издания  

Проверени: 15 лица.                     Обявени:  2 лица. 

Решение № 222/18.05.2011 г. –  Българската академия на науките и в нейните 

научни институти и други самостоятелни звена 

Проверено: 1 лице.                       Обявено: 1 лице. 

 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол № 175 от 20 

юли 2011 г. заедно с доклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРДОПБГДСРСБНА: 

                                                                                                             

                                                                                                          /Евтим Костадинов/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


