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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 юли 2015 г. до 30 ноември 2015 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 10 218 лица, като е установила и 

обявила принадлежност на 302 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-566/16.10.2015 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за кмет 

 Проверени: 9092 лица. Обявени: 267 лица 

 

 Решение №2-581/24.11.2015 г. – лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 

2015 г. – кандидати за общински съветници – област Благоевград 

 Проверени: 1126 лица. Обявени: 35 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 или заемащи 

публични длъжности, както и извършвали или извършващи публични дейности от 10 

ноември 1989 г. до извършването на проверката”, Комисията е проверила 7663 лица, 

като е установила и обявила принадлежност на 292 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-529/07.07.2015 г. – община Искър 

 Проверени: 173 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-530/07.07.2015 г. – община Кнежа 

 Проверени: 208 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-531/07.07.2015 г. – община Левски 

 

 Проверени: 139 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-532/07.07.2015 г. – Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия 
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 Проверени: 65 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-533/16.07.2015 г. – община Плевен 

 Проверени: 442 лица. Обявени: 13 лица 

 

 Решение №2-535/22.07.2015 г. – община Никопол 

 Проверени: 153 лица. Обявени: 7 лица 

 

 Решение №2-536/22.07.2015 г. – приватизирани предприятия - Русе 

 Проверени: 201 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-537/28.07.2015 г. – община Пордим 

 Проверени: 176 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-538/28.07.2015 г. – община Червен бряг  

 Проверени: 199 лица. Обявени: 5 лица 

 

 Решение №2-540/04.08.2015 г. – синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския 

закон 

 

 Проверени: 1128 лица. Обявени: 61 лица 

 

 Решение №2-541/11.08.2015 г. – община Асеновград 

 

 Проверени: 367 лица. Обявени: 14 лица 

 

 Решение №2-542/11.08.2015 г. – община Брезово 

 

 Проверени: 233 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-543/11.08.2015 г. – приватизирани предприятия - Търговище 

 

 Проверени: 87 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 №2-544/09.09.2015 г. – община Калояново 

 

 Проверени: 195 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-545/09.09.2015 г. – община Карлово 

 

 Проверени: 320 лица. Обявени: 13 лица 

 

 Решение №2-547/09.09.2015 г. – приватизирани предприятия - Хасково 

 

 Проверени: 139 лица. Обявени: 3 лица 

 



3 
 

 Решение №2-551/14.09.2015 г. – община Кричим 

 

 Проверени: 59 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-552/14.09.2015 г. – община Куклен 

 

 Проверени: 37 лица. Обявени: 2 лица 

 

 Решение №2-553/14.09.2015 г. – община Лъки 

 

 Проверени: 119 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-555/14.09.2015 г. – приватизирани предприятия - Смолян 

 Проверени: 48 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-557/30.09.2015 г. – община Марица 

 

 Проверени: 199 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-558/30.09.2015 г. – община Пловдив 

 

 Проверени: 312 лица. Обявени: 24 лица 

 

 Решение №2-560/05.10.2015 г. – община Първомай 

 

 Проверени: 341 лица. Обявени: 13 лица 

 

 Решение №2-561/05.10.2015 г. – община Раковски 

 

 Проверени: 261 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-562/14.10.2015 г. – община Родопи 

 

 Проверени: 210 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-563/14.10.2015 г. – община Садово 

 

 Проверени: 151 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-564/14.10.2015 г. – община Стамболийски 

 

 Проверени: 99 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-565/14.10.2015 г. – "Телеграф" ЕООД 

 

 Проверени: 9 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-567/28.10.2015 г. – община Съединение 

 

 Проверени: 141 лица. Обявени: 2 лица 
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 Решение №2-568/28.10.2015 г. – община Хисаря 

 

 Проверени: 180 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-571/05.11.2015 г. – община Завет 

 

 Проверени: 158 лица. Обявени: 10 лица 

 

 Решение №2-572/05.11.2015 г. – община Исперих 

 

 Проверени: 245 лица. Обявени: 15 лица 

 

 Решение №2-573/05.11.2015 г. – приватизирани предприятия - Плевен 

 

 Проверени: 111 лица. Обявени: 1 лице 

  

 Решение №2-574/11.11.2015 г. – община Лозница  

 

 Проверени: 205 лица. Обявени: 17 лица 

 

 Решение №2-575/11.11.2015 г. – приватизирани предприятия - Пазарджик 

 

 Проверени: 50 лица. Обявени: 1 лице 

 

 Решение №2-576/11.11.2015 г. – приватизирани предприятия - Шумен 

 

 Проверени: 47 лица. Обявени: 8 лица 

 

 Решение №2-578/17.11.2015 г. – община Разград 

 

 Проверени: 377 лица. Обявени: 26 лица 

 

 Решение №2-579/17.11.2015 г. – ЗАД "Армеец" АД 

 

 Проверени: 48 лица. Обявени: 6 лица 

 

 Решение №2-580/24.11.2015 г. – ЗАД Алианц 

 

 Проверени: 31 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 „новоназначени или 

новоизбрани лица на публична длъжност или за извършване на публична дейност – при 

кадрови промени”, Комисията е проверила 87 лица, като е установила и обявила 

принадлежност на 4 лица, с решения както следва: 

 

 Решение №2-546/09.09.2015 г. – Министерство на отбраната 

 

 Проверени: 13 лица. Обявени: 3 лица 

 

 Решение №2-554/14.09.2015 г. – КТ "Подкрепа" 
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 Проверени: 74 лица. Обявени: 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 № 2-539/28.07.2015 г. – Атанас Жеков Тилев 

 

*** 

Приложението е прието на заседание на Комисията с протокол № 46/ 17.12. 2015 г. 

 

 

Председател на КРДОПБГДСРСБНА: 

 

        /Евтим Костадинов/ 

 


