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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 2016 г. до 30 юни 2017 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 4 067 лица, като е установила и 

обявила принадлежност на 80 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-872/09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за 

народни представители в 44 Народно събрание 

 Проверени: 4060 лица. Обявени: 79 лица 

 

 Решение №2-972/13.06.2017 г. – лица, регистрирани от избирателните комисии 

за участие в избори на 02.07.2017 г. за кмет на общини 

 Проверени: 7 лица. Обявени: 1 лице 

 

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 9 504 

лица, като е установила и обявила принадлежност на 463 лица, с решения както 

следва: 

 

 Решение №2-789/06.12.2016 г. – община Мирково 

 Проверени: 65 лица. Обявени: Установена е принадлежност към органите по чл. 1 от 

Закона на 2 (две) лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 

30, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 

 Решение №2-790/06.12.2016 г. – община Пирдоп 

 Проверени: 88 лица. Обявени: 4 лица 
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 Решение №2-791/06.12.2016 г. – Българско национално радио 

 

 Проверени: 430 лица. Обявени: 31 лица 

 

 Решение №2-794/13.12.2016 г. – община Правец 

 Проверени: 175 лица. Обявени: 11 лица 

 

 Решение №2-795/13.12.2016 г. – община Самоков 

 Проверени: 164 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-796/13.12.2016 г. – община Своге 

 Проверени: 321 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-797/13.12.2016 г. – "Застрахователна и презастрахователна 

компания ЩИТ" АД 

 Проверени: 6 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-798/13.12.2016 г. – "Международна застрахователна компания 

ЕВРОПА-ЖИВОТ" АД 

 Проверени: 11 лица. Обявени: Установена е принадлежност към органите по чл. 1 от 

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

чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 

 Решение №2-799/13.12.2016 г. – "УИНЕР БРОКЕР ИНТРА" АД 

 Проверени: 5 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-812/23.01.2017 г. – община Сливница 

 

 Проверени: 112 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-813/23.01.2017 г. – община Чавдар 

 

 Проверени: 37 лица. Обявени: Установена е принадлежност към органите по чл. 1 от 

Закона на 2 (две) лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 

30, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 

 Решение №2-814/23.01.2017 г. – община Челопеч 

 

 Проверени: 52 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-815/23.01.2017 г. – приватизирани предприятия - Благоевград 

 

 Проверени: 29 лица. Обявени: 1 лице 

 



3 
 

 

 Решение №2-826/09.02.2017 г. – Столична община 

 

 Проверени: 797 лица. Обявени: 45 лица 

 

 Решение №2-830/14.02.2017 г. – община Братя Даскалови 

 

 Проверени: 219 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-843/14.02.2017 г. – община Гурково 

 

 Проверени: 60 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-844/14.02.2017 г. – община Гълъбово 

 Проверени: 214 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-849/14.02.2017 г. – районните избирателни комисии – избори за 

народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., за 44 Народно събрание 

 

 Проверени: 218 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-856/21.02.2017 г. – община Казанлък 

 

 Проверени: 313 лица. Обявени: 12 лица 

 

 Решение №2-857/21.02.2017 г. – община Мъглиж 

 

 Проверени: 150 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-865/28.02.2017 г. – община Николаево 

 Проверени: 52 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-866/28.02.2017 г. – община Опан 

 

 Проверени: 110 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-867/28.02.2017 г. – община Павел баня 

 

 Проверени: 222 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-868/28.02.2017 г. – лицата на длъжност в международни 

организации  – изпратени от Министерски съвет и от министерства 

 

 Проверени: 409 лица. Обявени: 35 лица 

 

 Решение №2-877/14.03.2017 г. – община Раднево 

 

 Проверени: 262 лица. Обявени: 8 лица 
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 Решение №2-878/14.03.2017 г. – лицата на длъжност в международни 

организации – изпратени от Министерски съвет и от министерства 

 

 Проверени: 1 лице. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-879/14.03.2017 г. – лицата на длъжност в международни 

организации – изпратени от различни институции 

 

 Проверени: 79 лица. Обявени: 10 лица 

 

 Решение №2-890/21.03.2017 г. – община Чирпан 

 

 Проверени: 258 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-895/28.03.2017 г. – служебно правителство с министър-

председател Огнян Герджиков, назначено от 27.01.2017 г. 

 

 Проверени: 47 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-896/28.03.2017 г. – областните управители и заместник областните 

управители 

 

 Проверени: 49 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-897/28.03.2017 г. – община Стара Загора 

 

 Проверени: 619 лица. Обявени: 23 лица 

 

 Решение №2-904/04.04.2017 г. – община Антово 

 

 Проверени: 236 лица. Обявени: 7 лица 

  

 Решение №2-905/04.04.2017 г. – община Омуртаг 

 

 Проверени: 259 лица. Обявени: 20 лица 

 

 Решение №2-906/04.04.2017 г. – членовете на политическите кабинети на 

министър-председателя, на заместник министър-председателите 

 

 Проверени: 11 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-916/11.04.2017 г. – община Опака 

 

 Проверени: 179 лица. Обявени: 12 лица 

 

 Решение №2-917/11.04.2017 г. – община Попово 

 

 Проверени: 322 лица. Обявени: 9 лица 
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 Решение №2-931/25.04.2017 г. – община Търговище 

 

 Проверени: 450 лица. Обявени: 32 лица 

 

 Решение №2-934/03.05.2017 г. – община Ивайловград 

 

 Проверени: 157 лица. Обявени: 13 лица 

 

 Решение №2-935/03.05.2017 г. – "Бета Корп" АД 

 

 Проверени: 17 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-936/03.05.2017 г. – "Българска фондова борса - София" АД 

 

 Проверени: 32 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-944/09.05.2017 г. – община Любимец 

 

 Проверени: 153 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-946/09.05.2017 г. – "АБВ Инвестиции" ЕООД 

 

 Проверени: 4 лица. Обявени: 1 лице 

  

 Решение №2-947/09.05.2017 г. – "Авал Ин" АД 

 

 Проверени: 10 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-948/09.05.2017 г. – "Балканска консултантска компания - ИП" 

ЕАД 
 

 Проверени: 2 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-953/16.05.2017 г. – община Маджарово 

 

 Проверени: 140 лица. Обявени: 10 лица 

 

 Решение №2-954/16.05.2017 г. – ИП "Делтасток" АД 

 

 Проверени: 9 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-960/23.05.2017 г. – община Свиленград 

 

 Проверени: 273 лица. Обявени: 18 лица 

 

 Решение №2-963/29.05.2017 г. – община Минерални бани 

 

 Проверени: 108 лица. Обявени: 2 лица 
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 Решение №2-964/29.05.2017 г. – Държавни дружества – Министерство на 

отбраната 

 

 Проверени: 188 лица. Обявени: 23 лица 

 

 Решение №2-967/06.06.2017 г. – община Стамболово 

 

 Проверени: 204 лица. Обявени: 13 лица 

 

 Решение №2-968/06.06.2017 г. – "ЕВРО-ФИНАНС" АД 

 

 Проверени: 17 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-969/06.06.2017 г. – Държавни дружества – Министерство 

вътрешните работи 

 

 Проверени: 8 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-970/13.06.2017 г. – община Симеоновград 

 

 Проверени: 194 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-971/13.06.2017 г. – община Тополовград 

 

 Проверени: 176 лица. Обявени: 11 лица 

 

 Решение №2-979/20.06.2017 г. – община Димитровград 

 

 Проверени: 313 лица. Обявени: 10 лица 

 

 Решение №2-980/20.06.2017 г. – Съюз по аеробика България 

 

 Проверени: 15 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-981/20.06.2017 г. – Българска федерация по катерене и 

алпинизъм 

 

 Проверени: 35 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-982/20.06.2017 г. – ИП "Капман" АД 

 

 Проверени: 6 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-989/27.06.2017 г. – община Хасково 

 

 Проверени: 346 лица. Обявени: 24 лица 

 

 Решение №2-990/27.06.2017 г. – Българска федерация акробатичен 

рокендрол 

 

 Проверени: 6 лица. Обявени: 1 лице 
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 Решение №2-991/27.06.2017 г. – Българска федерация по автомоделни 

спортове 

 

 Проверени: 15 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-992/27.06.2017 г. – назначаваните от Централната банка 

квестори 

 

 Проверени: 45 лица. Обявени: Установена е принадлежност към органите по чл. 1 от 

Закона на 2 (две) лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 

30, ал. 1, т. 1 от Закона. 

 

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 23 лица, като е установила и обявила 

принадлежност на 2 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-945/09.05.2017 г. – Висшия адвокатски съвет 

 

 Проверени: 23 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 318 лица, като е установила и 

обявила принадлежност на 29 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-827/09.02.2017 г. – длъжници към банка "Евробанк" 

 

 Проверени: 19 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-845/14.02.2017 г. – длъжници към банка "Експрес" 

 

 Проверени: 163 лица. Обявени: 9 лица 

 

 Решение №2-858/21.02.2017 г. – длъжници към банка "Булбанк" 

 

 Проверени: 78 лица. Обявени: 7 лица 

 

 Решение №2-907/04.04.2017 г. – длъжници към Първа инвестиционна банка 

 

 Проверени: 12 лица. Обявени: 3 лица 
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 Решение №2-973/13.06.2017 г. – длъжници към Българска пощенска банка 

 

 Проверени: 46 лица. Обявени: 5 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 № 2-802/13.12.2016 г. – Свилен Илиев Божанов 

 Решение № 2-806/05.01.2017 г. – Кръстьо Миков Кръстев 

 Решение № 2-808/05.01.2017 г. – Борис Михайлов Гетов 

 Решение № 2-824/23.01.2017 г. – Филип Иванов Пунов 

 Решение № 2-841/09.02.2017 г. – Иван Тодоров Дончев 

 

 

*** 

Приложението е прието на заседание на Комисията с протокол № 25/ 06.07.2017 г. 

 

 

 

Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

        /Евтим Костадинов/ 


