
          Приложение 1 

 

 

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 2011 г. – 20 декември 2011 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 кметове и общински съветници”  комисията е проверила 13 944 

лица и е установила и обявила принадлежност на 409 лица с решения 

както следва: 

 

 Решение № 270/27.09.2011 г. – кандидати за президент и 

вицепрезидент. 

Проверени: 36 лица.                 Обявени: 4 лица. 

 

 Решение № 272/18.10.2011 г. – кандидати за кмет. 

Проверени: 8144 лица.            Обявени: 271 лица. 

 

 Решение № 273/18.10.2011 г. – кандидати за общински съветници 

област Плевен. 

Проверени: 1354 лица.            Обявени: 21 лица. 

 

 Решение № 288/24.11.2011 г. – кандидати за общински съветници – 

София град. 

Проверени: 683 лица.               Обявени: 28 лица. 

 

 Решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за общински съветници – 

област Пловдив. 

Проверени: 2200 лица.       Обявени 46 лица.  



 

 Решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за общински съветници – 

област Варна. 

Проверени: 1527 лица            Обявени 39 лица. 

 

 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 4706 лица, като е 

установила и обявила принадлежност на 235 лица с решения, както 

следва: 

 

 Решение № 238/06.07.2011 г. – община Белица. 

Проверени: 158 лица.                       Обявени: 7 лица. 

 

 Решение № 241/12.07.2011 г. – община Петрич. 

Проверени: 436 лица.                       Обявени: 34 лица. 

 

 Решение № 245/20.07.2011 г. - Изпълнителна агенция по горите. 

Проверени: 94 лица.                         Обявени: 7 лица. 

 

 Решение № 247/27.07.2011 г. - община Благоевград. 

Проверени: 327 лица.                       Обявени: 18 лица. 

 

 Решение № 248/03.08.2011 г. - Агенция за държавна финансова 

инспекция. 

Проверени: 209 лица.                       Обявени: 5 лица. 

 

 Решение № 249/09.08.2011 г. - Агенция "Пътна инфраструктура". 

Проверени: 535 лица.                       Обявени: 26 лица. 

 

 Решение № 254/16.08.2011 г. - Изпълнителна агенция "Военни клубове 

и военно-почивно дело". 

Проверени: 159 лица.                        Обявени: 15 лица. 

 

 Решение № 258/14.09.2011 г. - община Симитли. 



Проверени: 181 лица.                        Обявени: 7 лица. 

 

 Решение № 259/14.09.2011 г. - община Сандански. 

Проверени: 392 лица.                         Обявени: 16 лица. 

 

 Решение № 267/20.09.2011 г. - Министерство на културата. 

Проверени: 124 лица.                         Обявени: 7 лица. 

 

 Решение № 271/05.10.2011 г. – администрация на Народното събрание 
 

Проверени: 387 лица.                          Обявени: 37 лица. 
 

 Решение №  274/18.10.2011. – Румен Иванов Спасов. 

Проверено: 1 лице.                               Обявено: 1 лице.  

 

 Решение № 275/25.10.2011 г. - Изпълнителна агенция "Главна 

инспекция по труда". 

Проверени: 202 лица.                          Обявени: 8 лица. 

 

 Решение № 276/02.11.2011 г. -  Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

Проверени: 336 лица.                          Обявени: 16 лица. 

 

 Решение № 283/16.11.2011 г. – Министерство на земеделието и 

храните. 

Проверени: 1164 лица.                        Обявени: 30 лица. 

 

 Решение № 285/16.11.2011 г. -  Захарин Евлогиев Пенов. 

Проверено: 1 лице.                                 Обявено: 1 лице. 

 

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 

63 лица, като е установила и обявила принадлежност на 4 лица с 

решения, както следва: 



 

 Решение № 250/09.08.2011 г. - КТ "Подкрепа" – Национален синдикат 

на свещено и църковно-служителите. 

Проверени: 3 лица.                                          Обявени: 1 лице. 

 

 Решение № 266/20.09.2011 г.  - Българската академия на науките.  

Проверени: 56 лица.                                        Обявени: 2 лица. 

 

 Решение № 291/ 01.12.2011 г.  -  печатни издания – в-к "Стандарт". 

Проверени: 4 лица.                                          Обявено: 1 лице. 

 

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 № 277/02.11.2011 г. – за едно лице са намерени допълнителни  

данни  освен посочените в Решение № 273/18.10.2011 г. 

 

 Решение № 278/02.11.2011 г. – за едно лице са намерени допълнителни 

данни освен посочените в Решение № 272/18.10.2011 г. 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол  № 196  от 19 декември 

2011 г. заедно с доклада. 

 

                          

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРДОПБГДСРСБНА: 

 

                                                                                                / ЕВТИМ КОСТАДИНОВ/                       


