
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 2009 г. – 20 юли 2010 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 

проверила 28 лица и е обявила принадлежност на 2 лица, с решения както 

следва:  

 

 

Решение № 114/05.03.2010 г. – установява и обявява принадлежност към органите по 

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

13.03.2010 г. за кмет на кметство Струма, общ. Сандански; за кмет на кметство 

Житница, общ. Провадия; за кмет на кметство Глогинка, общ. Попово; за кмет на 

кметство Малко Кадиево, общ. Стара Загора; за кмет на кметство Голямо градище, 

общ. Опака; за кмет на кметство Славовица, общ. Септември. Проверени: 14 лица. 

Обявени: 1 лице.   

Решение № 123/06.04.2010 г.  – установява и обявява принадлежност към органите по 

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

17.04.2010 г.  за кмет на община Ковачевци, за кмет на кметство Казачево, общ. Ловеч; 

за кмет на кметство Лъвино, общ. Исперих; за кмет на кметство Просторно, общ. 

Разград; за кмет на кметство Лозен, Столична община; за кмет на кметство 

Миладиново, общ. Кърджали. Проверени: 14 лица. Обявени: 1 лице.  

 

 По чл. 26, ал. 1, т. 2 от закона – „лица, заемащи публични длъжности от 10 

ноември 1989 г. до влизането в сила на този закон” комисията е проверила 7397 

лица, като е обявила принадлежност на 1237 лица с решения както следва: 

 

Решение № 107/13.01.2010 г. – Национална агенция за оценяване и акредитация. 

Проверени: 52 лица. Обявени: 5 лица. 

Решение № 108/20.01.2010 г. – Агенция за ядрено регулиране. Проверени: 63 лица. 

Обявени: 10 лица. 

Решение № 109/28.01.2010 г. – Комисия за защита на потребителите. Проверени: 

141 лица. Обявени: 5 лица. 

Решение № 116/10.03.2010 г. – Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 82 лица.  

Решение № 117/17.03.2010 г.  – Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 57 лица. 

Решение № 121/24.03.2010 г. – Агенция за икономически анализи и прогнози. 

Проверени: 35 лица. Обявени: 4 лица. 

Решение № 122/06.04.2010 г.  – Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 142 лица. 

Решение № 125/14.04.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 104 лица.  



Решение № 126/21.04.2010 г. – Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 70 лица.  

Решение № 127/27.04.2010 г. – Национална служба за охрана. Проверени: 134 лица. 

Обявени: 73 лица.  

Решение № 128/11.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 63 лица.  

Решение № 129/14.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 128 лица.  

Решение № 131/19.05.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 32 лица.  

Решение № 134/26.05.2010 г. – Национална агенция за приходите. Проверени: 1509 

лица. Обявени: 20 лица.  

Решение № 136/02.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 105 лица.  

Решение № 137/09.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 54 лица.  

Решение № 138/09.06.2010 г. – Марко Марков Тодоров – министър на науката и 

образованието от 23.06.1993 г. до 17.10.1994 г. Проверени: 1 лице. Обявени: 1 лице. 

Решение № 143/16.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 86 лица.  

Решение № 144/22.06.2010 г. – Служба „Военна полиция”. Проверени: 122 лица. 

Обявени: 13 лица.  

Решение № 145/22.06.2010 г. – Комисия за установяване на имущество, придобито 

от престъпна дейност. Проверени: 29 лица. Обявени: 3 лица. 

Решение № 146/29.06.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 99 лица.  

Решение № 147/06.07.2010 г. - Министерство на вътрешните работи. Проверени: 

4828 лица. Обявени: 52 лица.  

 

 

 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 524 лица, като е обявила принадлежност на 59 лица с 

решения, както следва:  

 

Решение № 110/09.02.2010 г. – Българска академия на науките. Проверени: 348 

лица. Обявени: 44 лица. 

Решение № 111/17.02.2010 г. – печатни издания. Проверени: 175 лица. Обявени: 14 

лица. 

Решение № 115/05.03.2010 г. – установява и обявява принадлежност към органите по 

чл. 1 от закона за лица по чл. 3, ал. 2, т. 1 от „Работилница за книжнина Васил 

Станилов” ООД – вестник „Про & Анти”, за което органът по чл. 21, ал. 2 

(„Работилница за книжнина Васил Станилов” ООД) не изпрати всички необходими 

данни преди излизането на решение № 111/17.02.2010 г. Проверени: 1 лице. Обявени: 1 

лице.  

 

 

 По 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 № 113/24.02.2010 г. – за едно лице са намерени допълнителни данни освен 

посочените в решение № 111/24.02.2010 г. на комисията.  

 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол № 127 от 13.07.2010 

г. заедно с доклада.   

 

 

 

 

 


