
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 декември 2007 – 20 юли 2008 г. 

 

 

 По чл. 26, ал. 1, т. 1 от закона – „лица, регистрирани от избирателните комисии 

за участие в избори за кметове и общински съветници” комисията е установила 

и обявила принадлежност с решения както следва:  

 

 

Решение № 21 (08.01.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в избори 

за общински съветници – местни избори 2007 г. Обявени: 121 лица. 

Решение № 22 (29.01.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в избори 

за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г. Обявени: 339. 

Решение № 24 (12.02.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в 

частични избори за кмет – 16.02.2008 г. Проверени: 12 лица. Обявени: 1. 

Решение № 32 (18.03.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в избори 

за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г. Обявени: 2. 

Решение № 33 (22.04.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в избори 

за кмет – 12.04.2008 г. Проверени: 4 лица. Обявени: 1. 

Решение № 34 (22.04.2008 г. ) – по проверка на лица, регистрирани за участие в избори 

за общински съветници и кметове – местни избори 2007 г. Обявени: 1. 

Решение № 36 (05.06.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в избори 

за кмет – 07.06.2008 г. Проверени: 346 лица. Обявени: 3. 

Решение № 39 (17.06.2008 г.) – по проверка на лица, регистрирани за участие в 

частични избори за кмет и общински съветници – 21.06.2008 г. Проверени: 278 лица. 

Обявени: 3. 

 

---------------- 

 

Направена е проверка на лица, регистрирани за участие в частични избори за кмет – 

05.07.2008 г. От проверените лица за 4 лица няма установена и обявена принадлежност.  

 

 По чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона – „лица, заемащи публични длъжности от 

10 ноември 1989 г. до влизането в сила на този закон” комисията е проверила 

3871 лица, като е установила и обявила принадлежност с решения както следва: 

 

Решение № 25 (12.02.2008 г.) – по проверката на министър-председатели, заместник 

министър-председатели, министри и заместник-министри. Проверени: 673 лица. 

Обявени: 107 лица. 

Решение № 28 (18.03.2008 г.) – по проверка на членовете на Висшия съдебен съвет. 

Проверени: 26 лица. Обявени: 1. 

Решение № 35 (27.5.2008 г.) – по проверка на Държавната комисия по енергийно и 

водно регулиране, Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавната 



агенция за информационни технологии и съобщения. Проверени: 210 лица. Обявени: 

11. 

Решение № 37 (10.06.2008 г.) – по проверката на Държавната агенция „Архиви”, 

Държавната агенция за българите в чужбина, Държавната агенция за закрила на детето, 

Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната комисия по стоковите борси и 

тържищата. Проверени: 458 лица. Обявени: 30.  

Решение № 38 (17.06.2008 г.) – по проверката на Държавната агенция за бежанците. 

Проверени: 59 лица. Обявени: 9. 

Решение № 41 (25.06.2008 г.) – по проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 7 – съдии. 

Проверени: 1782 лица. Обявени: 22. 

Решение № 43 (09.07.2008 г.) – по проверка на Националния статистически институт. 

Проверени: 663 лица. Обявени: 15. 

 

 

 По чл. 26, ал. 1, т. 3 от закона – „лица, заемащи публични длъжности или 

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

комисията е проверила 346 лица, като е установила и обявила принадлежност с 

решения както следва:  

 

Решение № 23 (29.01.2008 г.) – по проверката на Изпълнителния съвет и на 

Конфедералната контролна комисия на КТ „Подкрепа”. Проверени: 10 лица. Обявени: 1 

Решение № 29 (18.03.2008 г.) – по проверка на членовете на ръководни и контролни 

органи на КТ „Подкрепа”. Проверени: 336 лица. Обявени: 6. 

 

 

 По чл. 28 – „служебно произнасяне след появата на нови доказателства за 

принадлежност към органите по чл. 1 на лица, за които вече се е произнесла” 

комисията е обявила следните свои решения:  

 

Решение № 26 (26.02.2008 г.) – за Юсеин Юсуфов Юсеинов са налице и други данни, 

освен посочените в решение № 22.  

Решение № 30 (18.03.2008 г.) – за Христо Илиев Христов са налице и други данни, 

освен посочените в решение № 25. 

Решение № 31 (18.03.2008 г.) – за Георги Манолов Хаджиков са налице и други данни, 

освен посочените в решение № 25. 

Решение № 40 (17.06.2008 г.) – за Вера Мутафчиева са налице и други данни, освен 

посочените в решение № 37. 

 

-----------------------  

 

Решение № 27 – по заявление от гражданин. Установен: 1.  

 

 


