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 юли 2008 г. – 20 декември 2008 г.

По чл. 26, ал. 1, т. от закона – „лица, регистрирани от избирателните комисии
за участие в избори за кметове и общински съветници” комисията е проверила
201 лица и е установила принадлежност на 4 лица с решения както следва:
Решение № 48 ( 08.10.2008 г.) по проверка на лица, регистрирани за участие в
частични избори за кметове и общински на 11.10.2008 г. – за общински съветници в
община Петрич, за кмет на кметство Крум, общ. Димитровград, за кмет на кметство
Чуково, общ. Момчилград, за кметство Люти дол, общ. Мездра, за кмет на кметство
Медовница, общ. Димово и за кмет на кметство Карбинци, общ. Димово.
Проверени: 177 лица. Обявени: 4 лица.
Извършена е проверка на лица, регистрирани от избирателните комисии за
участие в частични избори на 31.08.2008 г. на 25.10.2008 г. и на 22. 11. 2008 г. –
проверени са общо 24 лица. Комисията не е установила принадлежност към органите
по чл. 1 на проверените лица.
По чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона – „лица заемащи публични длъжности от
10ноември 1989 г. до влизане в сила на този закон” комисията е проверила 1802
лица, като е установила и обявила принадлежност на 161 лица с решения както
следва:
Решение № 44 (24.07.2008 г.) – министри и заместник – министри.
Проверени: 7 лица. Обявени: 3 лица.
Решение№ 45 ( 30.07.2008 г.) – Държавна агенция „ Държавен резерв и
военновременни запаси”. Проверени: 282 лица. Обявени: 16 лица.
Решение № 47 ( 16.09. 2008 г.) – Държавна агенция по горите. Проверени:
746 лица. Обявени 60 лица.
Решение № 49 ( 08. 10. 2008 г.) – Държавна агенция за бежанците. Проверени:
1 лице. Обявено: 1 лице (документите са издирени и получени в комисията след
обявяване решението за Държавна агенция за бежанците).
Решение № 50 (08.10.2008 г.) – Съвет за електронни медии и Българската
телрграфна агенция. Проверени 127 лица. Обявени 25 лица.

Решение № 52 ( 17.10.2008 г.) – Комисията за защита на конкуренцията.
Проверени: 60 лица. Обявени: 4 лица.
Решение № 53 ( 13.11.2008 г.) – Държавна агенция по туризъм. Проверени: 95
лица. Обявени: 14 лица.
Решение № 54 ( 26.11.2008 г.) – Българска на национална телевизия.
Проверени 484 лица. Обявени 37 лица.
Решение № 55 ( 04. 12.2008 г.) – Българска национална телевизия. Проверено:
1 лице. Обявено 1 лице ( документите са издирени и получени в комисията след
обявяване решението за Българската национална телевизия.
Решение № 56 ( 18.12.2008 г.) – Българско национално радио. Проверени: 718
лица. Обявени: 66 лица.
По чл. 27 – „ установяване на принадлежност към органите по чл. 1 в рамките
на предварителна проверка” комисията е проверила 154 лица и е установила
принадлежност за 2 лица. Решения № 46 и № 51 са взети на заседания на
комисията, но не подлежат на публично обявяване.
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